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1 Introducere 

Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului “Îmbunătățirea normelor, 

procedurilor și mecanismelor necesare MCSI în vederea continuării dezvoltării 

sectorului de comerț electronic” cod SIPOCA 18, implementat de Ministerul 

Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI). Proiectul are ca obiectiv general 

stimularea dezvoltării eficiente si sigure a sistemului de comerț electronic, prin 

îmbunătățirea capacității administrative a MCSI, responsabil cu coordonarea si 

îndeplinirea liniilor strategice de dezvoltare a comerțului electronic prevăzute în 

SNADR 2020. Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt: 

▪ Creșterea calității reglementarilor în domeniul comerțului electronic prin 

realizarea unei analize pertinente a cadrului normativ existent si formularea unor 

propuneri de îmbunătățire a acestuia.  

▪ Îmbunătățirea mecanismelor de coordonare si colaborare ale MCSI in vederea 

implementării eficiente si eficace a liniilor de acțiune in domeniul comerțului 

electronic prevăzute in SNADR 2020. 

▪ În cadrul proiectului, MCSI și-a propus obținerea următoarelor rezultate: 

▪ Elaborarea unei propuneri de politica publica în domeniul e-comerț (inclusiv 

evaluarea ex-ante a acesteia), în colaborare cu instituțiile care reglementează 

acest domeniu; 

▪ Elaborarea unei analize exhaustive a cadrului normativ actual din domeniul 

comerțului electronic național; 

▪ Elaborarea unei analize de impact cu privire la necesitatea creării/desemnării 

unei autorități de certificare a magazinelor on-line de încredere; 

▪ Elaborarea unui plan de acțiuni până în 2020 realizat în domeniul comerțului 

electronic conform metodologiei comune de planificare strategica; 

▪ Crearea a două mecanisme, unul de coordonare intre MCSI și instituțiile implicate 

în e-comerț si unul de cooperare a MCSI cu părțile interesate; 

▪ Asigurarea de cunoștințe și abilități îmbunătățite ale reprezentanților 

administrației publice cu atribuții în domeniul comerțului electronic prin 

realizarea de sesiuni de formare și a unei conferințe naționale. 

Pentru atingerea acestor rezultate au fost definite o serie de activități, a căror 

derulare să concure la obținerea rezultatelor dorite. Astfel, au fost definite în cadrul 

proiectului activități care să asigure o analiză a cadrului normativ actual în domeniul 

comerțului electronic, care au presupus identificarea tuturor reglementărilor 

aplicabile, identificarea posibilelor suprapuneri, sincope, inconsistențe legislative și 

a măsurilor necesare de corectare a acestor neajunsuri legislative. De asemenea, au 

fost analizate componentele sistemului de comerț electronic care creează dificultăți 

pentru operatori și/sau utilizatori precum și posibilele abuzuri specifice comerțului 

electronic și litigiile care au apărut între diverși participanți la actul de comerț 

electronic, pentru a identifica măsuri de corectare a acestor neajunsuri. Analizelor 

efectuate la nivelul legialției și pieței din România le-au urmat analize ale sistemelor 
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de reglementare din ate tări europene, în scopul de a face comparație cu sistemul 

din Romînia și de a indentifica posibile soluții de îmbunătățire a acestuia, preluând 

soluții verificate în comerțul electronic din celelalte state europene. 

Raportul de față a fost elaborat în cadrul activității A6 – ”Analiza comparativă a 

sistemelor de reglementare a comerţului on-line din cadrul a cel puţin 6 țări 

europene”, care a avut ca obiectiv identificarea unor exemple de bună practică în 

alte state de Uniunea Europeană. 

2 Metodologie de selecție a celor 6 

state europene care vor face 

obiectul analizei 

Pentru efectuarea selecției s-au parcurs următorii pași:  

2.1 Identificarea statelor în care funcționează 

sisteme de comerț electronic 

UE depune eforturi pentru formarea unei piețe unice pentru bunuri și servicii pe 

întreg teritoriul său. Piața unică digitală își propune să facă același lucru în sfera 

digitală, prin eliminarea barierelor de reglementare. Realizarea pieței unice digitale 

este vitală pentru viitorul economic al Europei și, ca atare, a fost identificată de 

către Comisia Europeană drept una dintre cele 10 priorități politice ale acesteia.  

Piața unică digitală, un sector care cuprinde marketingul digital, comerțul electronic 

și telecomunicațiile, este un spațiu unitar în care oamenii și întreprinderile pot să 

facă schimburi, să inoveze și să interacționeze în mod legal, în condiții de siguranță, 

la un cost accesibil, făcându-le viața mai ușoară.  

Strategia privind piața unică digitală se bazează pe trei domenii de acțiune sau 

„piloni”. 

▪ Acces - Facilitarea accesului consumatorilor și al întreprinderilor la produse și 

servicii on-line 

▪ Mediu -Un mediu în care rețelele și serviciile digitale se pot dezvolta 

▪ Economie & Societate - Transformarea sectorului digital în factor de creștere 

economică 

Comerțul electronic este una dintre pietrele de temelie ale strategiei privind piața 

unică digitală, iar UE a făcut mai mulți pași pentru a face mai ușor și mai sigur pentru 

consumatorii europeni să cumpere online în întreaga UE.  

În toate tările din Uniunea Europeană funcționează sisteme de comerț 

electronic. Dezvoltarea și maturitatea sistemelor de comerț electronic diferă 
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însă de la un stat membru la altul, ele fiind dependende de o serie de alti factori 

care formează societatea informațională sau digitală. Indexul de economie și 

societate digitală (DESI) este un indice compozit care rezumă aproximativ 30 de 

indicatori relevanți privind performanța digitală a Europei și urmărește evoluția 

statelor membre ale UE în cinci dimensiuni principale: Conectivitate, Capital uman, 

Utilizarea Internetului, Integrarea tehnologiei digitale , Servicii publice digitale.  

Danemarca, Suedia, Finlanda și Olanda au cele mai avansate economii digitale din 

UE, urmate de Luxemburg, Irlanda, Marea Britanie, Belgia și Estonia. România, 

Grecia și Italia au cele mai scăzute scoruri la DESI. În 2017, toate statele membre 

și-au îmbunătățit scorurile în cadrul DESI.  

 

Sursa: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-2018-report  

Conectivitate 

La capitolul conectivitate, în 2017 cel mai mare scor a fost înregistrat de Olanda, 

urmată de Luxemburg și Danemarca. Grecia, Croația și Italia au avut cea mai slabă 

performanță.  

▪ Conexiunea în bandă largă este disponibilă pentru 98% dintre europeni, iar 80% 

din gospodăriile europene sunt acoperite de bandă largă rapidă (cel puțin 30 

Mbps). Conexiuni de cel puțin 100 Mbps sunt disponibile pentru 58% dintre 

gospodării. 

▪ Rețelele mobile 4G acoperă în medie 91% din populația UE (măsurată ca media 

fiecărui operator de telecomunicații mobile în fiecare țară). 

▪ 75% din gospodăriile din UE dispun de bandă fixă, iar o treime din toate casele 

au cel puțin 30 Mbps. Conexiuni de cel puțin 100 Mbps:sunt folosite de 15% dintre 

gospodării, ceea ce este de două ori mai mare decât în urmă cu doi ani, dar cu 

mult sub obiectivul de 50% pentru 2020. 

Capital uman 

În dimensiunea capitalului uman, Finlanda, Olanda și Suedia obțin cele mai mari 

scoruri în 2017, iar România, Bulgaria, Grecia și Italia au obținut cele mai scăzute 

scoruri. 

▪ 81% dintre europeni accesează regulat internetul (cel puțin o 

dată pe săptămână), în creștere cu 2 puncte procentuale față de anul precedent. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-2018-report
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▪ 43% dintre europeni încă nu au competențe digitale de bază. 

▪ În anul 2016, în UE au fost 8,2 milioane de specialiști în domeniul TIC, în creștere 

de la 7,3 milioane cu 3 ani în urmă. 

Utilizarea Internetului 

Utilizatorii de internet sunt cei mai activi în Danemarca, Suedia și Olanda. Pe 

această dimensiune, România, Italia și Bulgaria se află în partea de jos a listei. 

Procentul utilizatorilor de internet care se angajează în diferite activități online, 

cum ar fi citirea știrilor online (72%), efectuarea de apeluri video sau audio (46%), 

utilizarea rețelelor sociale (65%), cumpărături online (68% (61%) a crescut ușor în 

ultimii ani. 

Integrarea tehnologiei digitale 

În ceea ce privește integrarea tehnologiei, întreprinderile sunt cele mai avansate în 

Danemarca, Finlanda și Irlanda și cel mai puțin dezvoltate în România, Polonia și 

Bulgaria. 

Întreprinderile europene adoptă din ce în ce mai multe tehnologii digitale, cum ar 

fi utilizarea unui software de afaceri pentru partajarea informațiilor electronice (de 

la 26% în 2013 la 34% din întreprinderi în 2017), trimiterea facturilor electronice (de 

la 10% în 2013 la 18% 2016) sau folosirea rețelelor sociale pentru a comunica cu 

clienții și partenerii (de la 15% în 2013 la 21% din întreprinderi în 2017). 

Comerțul electronic de tip B2B a crescut ușor (de la 14% în 2013 la 17% din IMM-uri 

în 2017). Cu toate acestea, mai puțin de jumătate din aceste societăți vând către 

un alt stat membru al UE. 

Servicii publice digitale 

Campionii europeni în serviciile publice digitale sunt Finlanda, Estonia și Danemarca, 

în timp ce Grecia, Ungaria și România rămân în urmă. 

În mod evident, dezvoltarea comerțului electronic în fiecare țară este influențată 

de toate cele 5 dimensiuni urmărite de indicele DESI.  

În vederea realizării unei analize comparative a sistemelor de reglementare a 

comerţului electronic din cadrul a cel puţin 6 țări europene pentru identificarea 

unor modele instituționale optime care, fie pot fi preluate integral, fie pot fi 

adaptate contextului național, este necesară stabilirea unor criterii care să ghideze 

selectarea acetor 6 state.  

2.2 Stabilirea unor criterii pe baza cărora se vor 

selecta cele 6 state europene analizate  

Pornind de la premisele detaliate anterior, a fost demarată analiza premergătoare 

stabilirii celor 6 state europene care pot constitui, în general, modele de bună 
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practică în ceea ce priește organizarea și funcționarea sistemelor de comerț 

electronic.  

Selecția a fost stabilită pe baza unor criterii de identificare clare, axate pe 

informații cantitative si calitative care să determine o încadrare cât se poate de 

realistă în cele 3 tipuri de piețe identificate mai sus, luând în considerare 

caracteristicile specifice fiecăreia dintre ele.  

Astfel, am considerat necesară evaluarea țărilor din punct de vedere a: 

1. climatului geo-politic - pe baza apartenenței la o zonă geografică distinctă 

(“criteriul geografic”) 

2. evoluția numărului de indivizi care au comandat on-line bunuri sau servicii 

(“criteriul istoric”) 

3. evoluția numărului de întreprinderi care derulează tranzacții prin comerț 

electronic (“criteriul tehnic”) 

4. apartenența la comunitatea fostelor state socialiste, state dezvoltate sub 

principiul economiei de comandă (alternativ celui al economiei de piață), 

principiu care a marcat semnificativ dezvoltarea și structura economiilor din 

acest grup de state (”criteriul politico-administrativ”) 

2.2.1 Criteriul geografic  

Am considerat relevantă sub aspectul aplicării criteriului geografic clasificarea 

stabilită de către United Nations Statistic Division conform căreia alocarea statelor 

unei anumite grupări se face pe considerente de natură geografic-statistică și nu pe 

baza unor prezumții cu privire la afilierea de natură politică sau de orice altă natură. 

 

Sursa: United Nations Statistic Division 
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Regiune State Membre 
Număr 

state 

Europa de 

Vest 

AUSTRIA, BELGIA, FRANȚA, GERMANIA, LUXEMBURG, 

OLANDA 
6 

Europa de 

Sud 

CROAȚIA, GRECIA, ITALIA, MALTA, SLOVENIA, CIPRU, 

PORTUGALIA, SPANIA 
8 

Europa de 

Est 

CEHIA, SLOVACIA, UNGARIA, POLONIA, ROMÂNIA, 

BULGARIA 
6 

Europa de 

Nord 

DANEMARCA, FINLANDA, SUEDIA, ESTONIA, LETONIA, 

LITUANIA, IRLANDA, MAREA BRITANIE 
8 

TOTAL 28 

Sursa: United Nations Statistic Division 

2.2.2 Criteriul istoric 

Criteriul istoric a avut în vedere evoluția numărului de indivizi care au comandat on-

line bunuri sau servicii1. În acest sens, au fost analizate informații privind procentul 

de indivizi, din totalul cetățenilor fiecărei țări, care au făcut cel puțin o 

cumpărătură online în decurs de un an.  

În vederea clasificării, s-a analizat rata de creștere a acestei valori pe o perioada de 

10 ani (2008 – 2017) 

Țară 

Indivizi care au 

comandat on-

line bunuri sau 

servicii în 2008 

(% din total 

populație) 

Indivizi care au 

comandat on-

line bunuri sau 

servicii în 2017 

(% din total 

populație) 

Rata de creștere 

a numărului de 

indivizi care au 

comandat on-

line bunuri sau 

servicii 

Lithuania 6 38 533% 

Bulgaria 3 18 500% 

Estonia 10 58 480% 

Croatia 7 29 314% 

Romania 4 16 300% 

                                                           
1 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do , accesat la 13 decembrie 2018, ultima actualizare 
27.11.2018 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Țară 

Indivizi care au 

comandat on-

line bunuri sau 

servicii în 2008 

(% din total 

populație) 

Indivizi care au 

comandat on-

line bunuri sau 

servicii în 2017 

(% din total 

populație) 

Rata de creștere 

a numărului de 

indivizi care au 

comandat on-

line bunuri sau 

servicii 

Grecia 9 32 256% 

Cipru 9 32 256% 

Portugalia 10 34 240% 

Italia 11 32 191% 

Letonia 16 46 188% 

Belgia 21 60 186% 

Ungaria 14 39 179% 

Spain 19 50 163% 

Slovacia 23 59 157% 

Slovenia 18 46 156% 

Polonia 18 45 150% 

Cehia 23 56 143% 

Malta 22 53 141% 

UE 28 32 57 78% 

Austria 37 62 68% 

Franța 40 67 68% 

Luxemburg 49 80 63% 

Islanda 47 76 62% 

Suedia 53 81 53% 

Irlanda 36 53 47% 
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Țară 

Indivizi care au 

comandat on-

line bunuri sau 

servicii în 2008 

(% din total 

populație) 

Indivizi care au 

comandat on-

line bunuri sau 

servicii în 2017 

(% din total 

populație) 

Rata de creștere 

a numărului de 

indivizi care au 

comandat on-

line bunuri sau 

servicii 

Regatul Unit al Marii 

Britanii 
57 82 44% 

Germania 53 75 42% 

Olanda 56 79 41% 

Finlanda 51 71 39% 

Danemarca 59 80 36% 

Se poate remarca facil că acele țări cu  cel mai mare scor DESI au avut și printre 

cele mai mici rate de creștere procentuale de creștere a numărului de indivizi care 

au făcut cumpărături online. Aceasta se explică prin aceea că în aceste state 

comerțul online este folosit de o mare parte dintre cetățeni de multă vreme deja, 

în comparație cu țările din estul UE.  

2.2.3 Criteriul tehnic 

Criteriul tehnic a avut în vedere evoluția numărului de întreprinderi care derulează 

tranzacții prin comerț electronic. În acest sens au fost analizate informații privind 

procentul de intreprinderi, din totalul întreprinderilor cu cel puțin 10 angajați care 

vând online și au cel puțin 1% din cifra de afaceri provenită din comerț electronic2.  

                                                           
2 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_eseln2&lang=en, accesat la 13 decembrie 2018, ultima 
actualizare 13.12.2018 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_eseln2&lang=en
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Țara 

% de intreprinderi, 

din totalul 

întreprinderilor cu 

cel puțin 10 

angajați care vând 

online și au cel 

puțin 1% din cifra 

de afaceri 

provenită din E-

comerț 

2009 

% de intreprinderi, 

din totalul 

întreprinderilor cu 

cel puțin 10 

angajați care vând 

online și au cel 

puțin 1% din cifra 

de afaceri 

provenită din 

Ecomerț 

2018 

Rata de crestere a 

% de intreprinderi, 

din totalul 

întreprinderilor cu 

cel puțin 10 

angajați care vând 

online și au cel 

puțin 1% din cifra 

de afaceri 

provenită din 

Ecomerț în 

perioada 2009 -

2018 

Romania 3 9 200% 

Letonia 4 11 175% 

Polonia 5 13 160% 

Slovacia 5 13 160% 

Italia 4 10 150% 

Ungaria 6 13 117% 

Bulgaria 3 6 100% 

Cipru 6 12 100% 

Malta 11 21 91% 

Spania 10 19 90% 

Grecia 6 11 83% 

Slovenia 10 18 80% 

Cehia 14 24 71% 

Danemarca 19 32 68% 

Irlanda 19 31 63% 

Austria 9 14 56% 

Finland 14 21 50% 
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Țara 

% de intreprinderi, 

din totalul 

întreprinderilor cu 

cel puțin 10 

angajați care vând 

online și au cel 

puțin 1% din cifra 

de afaceri 

provenită din E-

comerț 

2009 

% de intreprinderi, 

din totalul 

întreprinderilor cu 

cel puțin 10 

angajați care vând 

online și au cel 

puțin 1% din cifra 

de afaceri 

provenită din 

Ecomerț 

2018 

Rata de crestere a 

% de intreprinderi, 

din totalul 

întreprinderilor cu 

cel puțin 10 

angajați care vând 

online și au cel 

puțin 1% din cifra 

de afaceri 

provenită din 

Ecomerț în 

perioada 2009 -

2018 

Suedia 20 30 50% 

Estonia 11 16 45% 

Belgia 20 29 45% 

UE 28 12 17 42% 

Franța 12 16 33% 

Luxemburg 9 12 33% 

Marea Britanie 15 20 33% 

Lituania 17 22 29% 

Portugalia 15 19 27% 

Germania 17 20 18% 

Croatia 22 18 -18% 

Olanda 22 17 -23% 

Contribuția adusă de creșterea volumului tranzacțiilor efectuate în mediul online la 

creșterea economică a statelor membre este un factor esențial generator de progres 

și poate susține identificarea unor modele de bună practică relevante pentru statele 

care se află în prezent în stadiul incipient de dezvoltare a infrastructurii digitale și 

de popularizare a instrumentelor de acest tip în rândul populației și a mediului de 

afaceri.  
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2.2.4 Criteriul politico administrativ 

În ceea ce privește criteriul politico administrativ, s-au avut în vedere acele state 

membre UE care au aparținut comunității fostelor state socialiste, state dezvoltate 

sub principiul economiei de comandă (alternativ celui al economiei de piață), 

principiu care a marcat semnificativ dezvoltarea și structura economiilor din acest 

grup de state.  

2.3 Alegerea eșantionului de țări de analizat pe baza 

criteriilor enunțate 

În alegerea țărilor care să constituie eșantionul de referință pentru realizarea 

analizei comparative am utilizat de facto o intersecție a criteriilor enunțate, astfel: 

Am pornit de la evidența faptului că cea mai relevantă comparație este cea cu țările 

din imediata vecinătate a României (criteriul geografic); apartenența la regiunea 

Europei de Sud-Est, induce evidente determinisme și mecanisme economice comune 

țărilor din zonă. Pentru acest motiv am ales pentru analiza comparativă țările vecine 

membre cu drepturi depline ale Uniunii Europene: Bulgaria și Ungaria. 

Un al doilea nivel de relevanță este dat de apartenența României la comunitatea 

fostelor state socialiste, state dezvoltate sub principiul economiei de comandă 

(alternativ celui al economiei de piață), principiu care a marcat semnificativ 

dezvoltarea și structura economiilor din acest grup de state (criteriul politico-

administrativ). Drept pentru care, Bulgariei și Ungariei i s-a adăugat și Polonia – 

țara cu cea mai mare putere economică economică din acest grup reprezentativ - 

țări foste socialiste și membre ale Uniunii Europene (criteriul tehnic). 

Pentru a extinde eșantionul, următorul criteriu de selecție a fost reprezentat de 

localizarea geografică a țărilor membre ale Uniunii Europene; din această 

perspectivă am ales trei țări care sunt localizate în fiecare dintre celalte regiuni ale 

Uniunii Europene: Vest, Nord, și respectiv Sud. Pentru a asigura reprezentativitatea, 

în interiorul fiecărei regiuni a fost aleasă câte o țară cu performanțe medii la nivelul 

regiunii pe care o reprezintă, rezultând astfel – pentru regiunea de Vest – Olanda, 

pentru regiunea de Nord – Marea Britanie, iar pentru zona de Sud –Spania. 

Un factor important utilizat în alegerea țărilor reprezentative pentru fiecare dintre 

cele trei regiuni a fost și disponibilitatea informațiilor legate de cadrul instituțional, 

legal și economico-social specific domeniului comerțului electronic. Faptul că am 

ales două țări din regiunile cele mai dezvoltate ale Europei – plus Spania, asigură o 

bună reprezentativitate în sensul în care analiza compară cadrul instituțional și de 

reglementare din trei țări ale Europei de Vest cu un număr similar de țări din Europa 

de Est (Bulgaria, Ungaria și Polonia). Această eșantionare reprezintă de facto o 

intersecție a tuturor criteriilor: geografic, istoric, tehnic, politico-administrativ.  
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3 Prezentarea aspectelor de comerț 

electronic în cele 6 țări analizate 

3.1 Comerțul electronic în Marea Britanie 

3.1.1 Aspecte generale 

Marea Britanie ocupă primul loc în clasamentul statelor europene din punct de 

vedere al volumului vânzărilor online (B2C), poziția de lider urmând a fi menținută 

cel puțin până la sfârșitul anului 2020, în pofida incertitudinilor economice generate 

de Brexit.  

Astfel, potrivit datelor furnizate de Ecommerce Foundation, volumul valoric al 

comerțului electronic B2C din Marea Britanie a reprezentat în 2017 aproximativ o 

treime din totalul comerțului online european, devansând state precum Franța 

(16%), Germania (14%), Rusia sau Spania (5%). De altfel, Marea Britanie ocupă a treia 

poziție în clasamentul mondial din punct de vedere al volumului vânzărilor online, 

fiind depășită numai de China (37% din piața mondială) și Statele Unite ale Americii 

(24%). 

 

Din perspectivă dinamică, volumul anual al vânzărilor online B2C realizate în Marea 

Britanie a crescut continuu în intervalul 2009-2017. Având în vedere maturitatea 

pieței comerțului electronic din Marea Britanie, ritmul creșterii acestei piețe a fost 

devansat de progresele înregistrate la nivelul altor state europene. De exemplu, 

volumul vânzărilor online B2C din Marea Britanie a crescut de la 174 miliarde euro 

în 2016 la 197 miliarde euro în 2017, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 

13%.  

În același interval de timp, expansiunea piețelor similare din alte state europene a 

fost net superioară: Italia (26%), Spania (25%), Franța (21%) sau Germania (18%). Pe 

Ponderea comerțului online din Marea Britanie după volumul
vânzărilor în comerțul electronic mondial (2017)

Sursa: Global Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation 

Ponderea comerțului online din Marea Britanie după volumul
vânzărilor în comerțul electronic european (2017)

Sursa: European Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation 
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fondul creșterii volumului vânzărilor online, ponderea comerțului electronic în PIB 

al Marii Britanii a crescut semnificativ: de la 3,55% în 2009 la peste 8% în anul 2017. 

De altfel, în anul 2017, Marea Britanie continuă să se mențină pe primul loc în 

clasamentul mondial din punct de vedere al ponderii comerțului electronic în PIB, 

devansând China (5,8%), Franța (3,9%), Coreea de Sud (2,9%), Spania (2,7%), 

Germania (2,5%) sau Statele Unite ale Americii (2,3%). 

 

Dacă la începutul anilor '90 ponderea cea mai importantă în volumul valoric al 

vânzărilor online realizate în Marea Britanie era deținută de articolele de 

îmbrăcăminte și încălțăminte, această poziție este ocupată în prezent de produsele 

electrice și electronice. Astfel, la nivelul anului 2015, valoarea produselor electrice 

și electronice comercializate online reprezenta 29,1% din volumul total al vânzărilor 

online de produse3. 

Clasamentul produselor achiziționate online în Marea Britanie după volumul 

vânzărilor este completat de: articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte (25,0%), 

produsele alimentare și de băcănie (20,3%), mobilă și articole de mobilier (2,8%), 

produsele cosmetice și articolele de toaletă (2,3%), cărțile în format hard (1,5%) și 

produsele audio și video în format hard (1,3%).      

                                                           
3 Această analiză nu include și vânzarea online a serviciilor (de exemplu, serviciile de transport, cazare, telecomunicații etc.). 

Volumul vânzărilor prin comerțul electronic (B2C) în Marea Britanie (miliarde Euro) și ponderea în PIB (%)

Sursa: European Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation, Eurostat 2018
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Nivelul digitalizării în Marea Britanie este ridicat, fapt evidențiat de indicele 

compozit calculat de Comisia Europeană: Indicele Economiei și Societății Digitale 

(DESI). Astfel, în anul 2017, scorul obținut de Marea Britanie4 din punct de vedere al 

digitalizării a fost de 61.2, ceea ce o plasează pe locul al șaptelea în ierarhia statelor 

comunitare în ceea ce privește valoarea indicelui DESI. Trebuie remarcat că în 

perioada 2014-2017 ritmul de creștere al punctajului obținut de Marea Britanie a 

fost devansat de cel înregistrat de Irlanda, fapt care a condus la pierderea unei 

poziții în clasamentul statelor comunitare.  

Cu toate acestea, Marea Britanie face parte din categoria celor nouă state 

comunitare cu un nivel ridicat de digitalizare (high performing countries), alături 

de țări precum: Danemarca, Suedia, Finlanda, Olanda, Luxemburg, Irlanda, Belgia și 

Estonia. 

Toate cele cinci dimensiuni (componente) ale indicelui DESI au cunoscut o 

îmbunătățire în intervalul 2014-2017. Acoperirea serviciilor fixe și mobile de bandă 

largă, precum și accesul la aceste servicii plasează Marea Britanie pe locul al 

șaptelea în ierarhia statelor comunitare din punct de vedere al conectivității.  

O mare parte a cetățenilor britanici utilizează Internetul pentru a efectua 

cumpărături online, pentru a accesa rețelele de socializare sau pentru a desfășura 

activități recreative și de divertisment. Deși competențele digitale de bază în Marea 

Britanie sunt ridicate comparativ cu media europeană, aproximativ o treime dintre 

cetățeni nu dispun încă de astfel de competențe.  

O situație care necesită îmbunătățiri se constată și în cazul indicilor referitori la 

integrarea tehnologiei digitale (în special schimbul electronic de informații între 

întreprinderi și identificarea prin radiofrecvență) și la disponibilitatea serviciilor 

publice digitale (în particular utilizarea de formulare precompletate și finalizarea 

                                                           
4 Această secțiune a analizei referitoare la nivelul dezvoltării economiei și societății digitale din Marea Britanie a fost întocmită 
pe baza Rapoartelor de țară pentru Marea Britanie privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI), rapoarte elaborate 
de Comisia Europeană. 

Clasamentul produselor achiziționate online în Marea Britanie după volumul vânzărilor (2015)

Sursa: An analysis of online shopping and home delivery in the UK, Julian Allen, Maja Piecyk și Marzena Piotrowska, University of 
Westminster, Freight Traffic Control (FTC) 2050 project, 23 February 2017
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serviciilor publice în mediul online), valorile acestor indici plasând Marea Britanie la 

jumătatea clasamentului statelor comunitare. La polul opus, întreprinderile din 

Marea Britanie comercializează online produse și servicii într-o proporție mai mare 

decât entitățile similare din alte state europene, utilizând, de asemenea, pe scară 

largă serviciile cloud și facturile electronice.  

 

Pe parcursul anului 2017, Marea Britanie a înregistrat progrese semnificative în ceea 

ce privește indicatorii de conectivitate. Acoperirea serviciilor fixe de bandă largă 

este aproape de 100%, iar utilizarea acestor servicii este de 88% din totalul 

gospodăriilor, cu mult superioară mediei comunitare (75%).  

De asemenea, acoperirea rețelei 4G este de 98% (comparativ cu numai 91% la nivelul 

UE28), în timp ce utilizarea acestor servicii se situează la același nivel cu media 

comunitară: 90 de abonamente la serviciile mobile de bandă largă la 100 de 

cetățeni. În plus, nivelul de acoperire al serviciilor de bandă largă de mare viteză5 

este net superior celui înregistrat la nivel comunitar (94% în Marea Britanie, față de 

numai 80% în UE28), fapt care se reflectă și în gradul de utilizare a acestor servicii 

(43% în Marea Britanie, comparativ cu 33% în spațiul comunitar). 

La polul opus, serviciile de bandă largă de foarte mare viteză6 din Marea Britanie au 

un grad de acoperire și un nivel de utilizare inferioare celor înregistrate la nivel 

comunitar: 51% din totalul gospodăriilor din Marea Britanie au posibilitatea de a avea 

acces la astfel de rețele (comparativ cu 58% la nivelul UE28), iar 14,6% din totalul 

gospodăriilor au abonamente la servicii de bandă largă de foarte mare viteză 

(comparativ cu 15,4% la nivel comunitar).  

Potrivit Raportului de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI, Guvernul britanic 

a publicat în 2017 Strategia Digitală a Regatului Unit, prin care își asumă obligația 

de a înlesni până în 2020 accesul cetățenilor la comunicații electronice în bandă 

largă, indiferent de localizarea geografică și nivelul tarifelor. Strategia presupune, 

printre altele, extinderea rețelei 4G, a rețelelor de fibră optică de mare viteză 

(FTTH/B, care, în prezent, acoperă numai 1%), introducerea tehnologiei 5G și 

reducerea disparităților digitale existente încă între mediul urban și cel rural.     

                                                           
5 Rețelele de bandă largă de mare viteză sunt acelea care permit viteze superioare valorii de 30 Mbps. 
6 Rețelele de bandă largă de foarte mare viteză sunt acelea care permit viteze superioare valorii de 100 Mbps. 

Digitalizarea economiei și societății în Marea Britanie (2014-2017)

Sursa: Rapoartele de țară pentru Marea Britanie privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anii 2015-2018
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Referitor la nivelul de dezvoltare al capitalului uman, Marea Britanie ocupă una 

dintre pozițiile fruntașe în ierarhia statelor europene (locul 4), însă progresele 

înregistrate în ultimii ani au fost mai degrabă limitate.  

O mare parte dintre cetățenii britanici folosesc Internetul în mod regulat, cel puțin 

o dată pe săptămână (93%) și numai 4% din totalul populației nu a folosit niciodată 

Internetul, aceste cifre fiind cu mult superioare mediei comunitare (81%, respectiv 

13%). Deși competențele digitale de bază ale cetățenilor britanici se situează cu 

mult peste nivelul înregistrat în UE28 (71%, comparativ cu numai 51% la nivel 

comunitar), o treime din populația britanică cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani 

continuă să nu dețină astfel de competențe.  

Raportul de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI remarcă, de asemenea, 

existența unui deficit de specialiști în domeniul TIC. În pofida unei creșteri continue 

a nivelului de ocupare în rândul specialiștilor TIC (peste 200.000 în intervalul 2013-

2016), numărul absolvenților în domeniul informaticii și ciberneticii s-a redus de la 

30.520 în 2011/2012 la 27.820 în 2016/2017. Raportul mai notează existența unui 

decalaj între sexe, femeile reprezentând numai 17% din totalul studenților din 

domeniul informatic și cibernetic. 

Unul dintre pilonii Strategiei Digitale a Regatului Unit vizează sporirea 

competențelor digitale, accentul fiind pus pe eradicarea excluziunii digitale, 

dezvoltarea întregii game de abilități digitale de care cetățenii și companiile au 

nevoie, dar și pe intensificarea colaborării dintre sectorul public și cel privat.  

Ca parte a acestei strategii, Marea Britanie intenționează să sporească rolul 

instituțiilor publice în creșterea incluziunii digitale și în îmbunătățirea accesului 

gratuit la formare pentru dezvoltarea competențelor digitale în educație. De altfel, 

Marea Britanie este unul dintre puținele state comunitare care a introdus o curriculă 

atotcuprizătoare în domeniul alfabetizării digitale în întregul său sistem de 

învățământ obligatoriu. Pentru a asigura succesul acestui demers, Marea Britanie 

Indicatorii din structura indicelui privind conectivitatea (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Marea Britanie privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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investește anual sume considerabile de la bugetul de stat pentru dezvoltarea 

competențelor digitale ale profesorilor, dar și pentru specializarea cadrelor 

didactice în domeniul informaticii și ciberneticii. În plus, începând cu anul 2020, 

Guvernul britanic intenționează să finanțeze integral cursurile de compențe digitale 

de bază dedicate adulților. 

 

În ceea ce privește utilizarea serviciilor de Internet, Marea Britanie înregistrează 

performanțe superioare mediei comunitare (locul 7). Așa cum s-a menționat 

anterior, cea mai mare parte a cetățenilor britanici sunt activi în mediul online cel 

puțin o dată pe săptămână (93%).  

Cea mai populară activitate online din Marea Britanie o reprezintă efectuarea de 

cumpărături electronice. Astfel, 86% din totalul utilizatorilor britanici ai Internetului 

achiziționează online produse și servicii, fapt care plasează Marea Britanie pe primul 

loc în ierarhia statelor europene din punct de vedere al ponderii cumpărătorilor 

online în totalul utilizatorilor de Internet.  

Descărcarea de muzică, videoclipuri și jocuri (80%), accesarea rețelelor de 

socializare (75%), citirea știrilor online (72%) și utilizarea serviciilor bancare 

electronice (72%) sunt, de asemenea, activități extrem de răspândite în rândul 

majorității utilizatorilor britanici ai Internetului. În plus, utilizarea materialelor 

video la cerere este mai des întâlnită în Marea Britanie (34%) decât în restul statelor 

comunitare (21%).  

Nu în ultimul rând, trebuie menționat că apelurile video încep a fi din ce în ce mai 

utilizate, deși numai jumătate dintre cetățenii britanici care folosesc Internetul 

continuă să recurgă la aceste servicii (54%). 

Indicatorii din structura indicelui privind capitalul uman (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Marea Britanie privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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Analiza integrării tehnologiei digitale la nivelul întreprinderilor din Marea Britanie 

arată o dublă perspectivă. În timp ce ritmul general al integrării tehnologiei digitale 

în întreprinderile britanice este similar celui înregistrat la nivel european, Marea 

Britanie este mult mai avansată din punct de vedere al adoptării unor tehnologii de 

ultimă generație. De exemplu, ponderea întreprinderilor care utilizează schimbul 

electronic de informații (19%) și procentul celor care folosesc identificarea prin 

radiofrecvență (1,8%) sunt mult mai scăzute decât media înregistrată la nivel 

comunitar (34%, respectiv 4,2%). Astfel, Marea Britanie ocupă poziții aflate în 

subsolul clasamentului statelor comunitare din punct de vedere al schimbului de 

informații între întreprinderi (locul 26) și al utilizării tehnologiilor privind 

identificarea prin radiofrecvență (locul 28).  

Pe de altă parte, utilizarea mijloacelor de comunicare socială (social media) este 

extrem de răspândită în rândul întreprinderilor britanice (42%, locul 1). De 

asemenea, procentul IMM britanice care desfășoară activități de comerț electronic 

B2B (19,2%) este superior mediei comunitare (17,2%). Cu toate acestea, ponderea 

cifrei de afaceri provenind din segmentul comerțului electronic în totalul cifrei de 

afaceri a IMM britanice (9,3%) este inferioară mediei comunitare (10,3%). Totuși, 

ponderea IMM care efectuează vânzări online transfrontaliere este mai mare în 

Marea Britanie (8,9%) decât în UE28 (8,4%).  

Digitalizarea întreprinderilor și în special a IMM reprezintă unul dintre obiectivele 

majore ale recent adoptatei Strategii Digitale a Regatului Unit. Conform acestui 

document strategic, digitalizarea întreprinderilor constituie una dintre metodele de 

stimulare a inovării și de creștere a productivității. Strategia alocă fonduri 

semnificative pentru crearea unui Consiliu al Productivității condus de sectorul 

privat, scopul acestuia fiind acela de a îmbunătăți productivitatea în întreaga 

economie britanică, inclusiv prin utilizarea adecvată a tehnologiilor digitale.  

Indicatorii din structura indicelui privind utilizarea internetului (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Marea Britanie privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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De asemenea, Strategia Digitală a Regatului Unit vizează și încurajarea comerțului 

electronic, inclusiv transfrontalier, de exemplu prin negocierea unor tarife 

preferențiale cu proprietari ai unor piețe electronice care deservesc exclusiv clienți 

guvernamentali. 

 

Referitor la serviciile publice digitale, Marea Britanie înregistrează o performanță 

generală care se situează la nivelul mediei comunitare (locul 14). Deși utilizarea 

serviciilor de e-guvernare (80%) și disponibilitatea serviciilor publice digitale pentru 

întreprinderi (92%) sunt net superioare mediei comunitare (58%, respectiv 83%), 

finalizarea serviciilor online (80%) și, în special, disponibilitatea formularelor online 

precompletate (17 din 100) necesită îmbunătățiri.  

Conform Raportului de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI, nivelul scăzut al 

pre-completării automate a formularelor poate fi parțial atribuit reticenței 

cetățenilor britanici de a încredința administrației publice datele personale în 

vederea prelucrării și stocării.  

Performanțe notabile ale Marii Britanii comparativ cu media europeană se pot 

constata și în cazul deschiderii datelor publice (locul 9), respectiv al accesului la 

servicii de e-sănătate (locul 7). Un sfert dintre cetățenii britanici beneficiază de 

servicii de e-sănătate și asistență medicală online (ePrescripții și consultări online), 

comparativ cu numai 18% la nivel comunitar.  

Peste 175 de servicii guvernamentale sunt în prezent disponibile online, prin 

intermediul platformelor de servicii digitale (gov.uk, gov.uk Notify, gov.uk Verify, 

gov.uk Pay etc.). În plus, Marea Britanie investește sume considerabile pentru a 

explora modul în care inteligența artificială și biometria pot sprijini furnizarea 

serviciilor publice digitale.  

Referitor la sănătatea digitală, Marea Britanie implementează o serie de programe 

și proiecte în domeniul e-sănătății în vederea respectării angajamentului asumat 

Indicatorii din structura indicelui privind integrarea tehnologiei digitale (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Marea Britanie privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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referitor la digitalizarea fișelor medicale ale pacienților și la asigurarea 

interoperabilității acestora până la sfârșitul anului 2020. Un rol important în acest 

proces revine sistemelor locale de servicii de sănătate și asistență medicală, care și-

au elaborat și publicat la începutul anului 2017 propriile foi de parcurs digitale, prin 

intermediul cărora se va asigura respectarea angajamentelor asumate de Guvernul 

britanic în domeniul e-sănătății. 

 

Piața comerțului electronic din Marea Britanie este dominată de aproximativ 12 

comercianți online care dețin cote de piață de minimum 2%. La aceștia se adaugă 

sute de comercianți online cu o cotă de piață medie și mii de entități de mici 

dimensiuni. Principalii concurenți pe piața de comerț online din Marea Britanie în 

funcție de volumul vânzărilor sunt: Amazon UK, eBay, Tesco plc și John Lewis 

Partnership plc.  

Datele din 20157 arată că Amazon UK este cel mai mare comerciant online din Marea 

Britanie având o cotă de piață estimată de aproximativ 16%. Compania 

comercializează online o largă variatate de produse (cărți, muzică, DVD-uri, 

electrice și electrocasnice, jocuri video etc.) pe care le vinde direct consumatorilor 

(B2C).  

Totodată, platforma de comerț electronic deținută de Amazon UK este pusă la 

dispoziția micilor întreprinderi și persoanelor fizice, ceea ce le oferă acestora din 

urmă posibilitatea de a-și comercializa propriile produse (B2C și C2C). Același lucru 

este valabil și pentru eBay, cu o cotă de piață estimată de 13% în Marea Britanie, o 

platformă online care reunește mii de comercianți de mici dimensiuni și milioane de 

consumatori (B2C și C2C).  

                                                           
7 An analysis of online shopping and home delivery in the UK, Julian Allen, Maja Piecyk și Marzena Piotrowska, University of 
Westminster, Freight Traffic Control (FTC) 2050 project, 23 February 2017, Online Retailing – UK, Mintel, July 2016. 

Indicatorii din structura indicelui privind serviciile publice digitale (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Marea Britanie privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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Ca și Amazon UK, eBay vinde online categorii extrem de diverse de produse, 

începând cu automobile, piese de schimb și accesorii și terminând cu echipamente 

electronice, calculatoare, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte sau bijuterii.  

Tesco plc și-a început activitatea în Londra la începutul secolului XX, devenind în 

prezent unul dintre cei mai mari comercianți cu amănuntul din lume. Compania 

deține atât magazine fizice cât și virtuale, operând în prezent în țări din Asia și 

Europa (China, India, Malezia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia sau Irlanda). Dacă 

la început Tesco plc comercializa exclusiv produse alimentare și de băcănie, în 

prezent aria de acoperire s-a extins la îmbrăcăminte, electrocasnice și electronice, 

produse financiare sau asigurări. În anul 2015, Tesco plc deținea o cotă de piață de 

8% din volumul vânzărilor online efectuate în Marea Britanie. John Lewis Partnership 

plc este de asemenea o companie britanică deținută de angajații cu statut de 

parteneri și care operează magazinele John Lewis și supermarket-urile Waitrose. 

Compania a obținut în 2015 venituri din comerțul electronic care o plasează pe locul 

al patrulea în clasamentul comercianților online din Marea Britanie. John Lewis 

Partnership plc comercializează online produse cosmetice, articole de 

îmbrăcăminte, produse de uz casnic, produse alimentare și de băcănie, precum și 

servicii financiare.   

 

Așa cum se poate constata din graficul de mai sus, piața britanică a comerțului 

electronic este dominată de un număr relativ redus de comercianți online. Date mai 

recente8 arată o tendință de accentuare a dominației principalilor jucători de pe 

piața britanică a comerțului electronic. Astfel, la sfârșitul anului 2017, Amazon UK, 

eBay și Sainsbury's (care a fuzionat recent cu Asda) dețineau o cotă de piață 

cumulată de aproximativ 47% din totalul pieței britanice a comerțului online. Dacă 

                                                           
8 Disruption at Our Doorstep, A Strategic Perspective on Nordic e-Commerce and the Imminent Arrival of Amazon, Mai-Britt 
Poulsen, Emil Stamp, Anker W. Gram, Joachim Sperling, Katrine Ellesgaard Nielsen, The Boston Consulting Group, Axcelfuture, 
May 2018. 

Principalii comercianți online din Marea Britanie în funcție de volumul vânzărilor (2015)

Sursa: An analysis of online shopping and home delivery in the UK, Julian Allen, Maja Piecyk și Marzena Piotrowska, University of Westminster, Freight Traffic Control (FTC) 2050 
project, 23 February 2017
Online Retailing – UK, Mintel, July 2016

38,0%

3,0%
3,0%

3,0%
4,0%

4,0%
4,0%

4,0%

8,0%

13,0%

100,0%

16,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Piața 

comerțului 
electronic 
din Marea 

Britanie

Alți 

comercianți 
online

Asda Ocado Sainsbury's Dixons 

Carphone

Next plc Shop Direct 

Group

John Lewis 

Partnership 
plc

Tesco eBay Amazon UK



 

25 

la cota de piață cumulată a primilor trei concurenți se adaugă și cotele de piață 

deținute de următorii șapte competitori rezultă că peste 70% din piața comerțului 

electronic din Marea Britanie este deținută de primii zece comercianți online. 

Amazon UK și eBay domină clasamentul comercianților online din Marea Britanie și 

din punct de vedere al numărului vizitatorilor unici/lună, indiferent de modalitatea 

de accesare a platformei electronice (laptop-uri/ desktop-uri, telefoane mobile). 

Datele arată că platforma Amazon UK este vizitată lunar de peste 23 de milioane de 

cetățeni britanici care utilizează desktop-uri și laptop-uri, respectiv peste 20 de 

milioane de persoane care folosesc telefoane mobile.  

La rândul ei, platforma eBay este accesată lunar de aproximativ 20 de milioane de 

persoane care utilizează laptop-uri sau desktop-uri, respectiv de aproximativ 18 

milioane de cetățeni deținători de telefoane mobile.  

Clasamentul primilor cinci comercianți online în funcție de numărul lunar al 

vizitatorilor unici este completat de Argos, o companie deținută de Sainsbury's, 

Tesco plc și Asda (care a fuzionat recent cu Sainsbury's). Argos are peste 9 milioane 

de vizitatori unici/lună care utilizează laptop-uri sau desktop-uri, în timp ce Tesco 

plc și Asda au peste 8 milioane, respectiv peste 5,5 milioane de astfel de vizitatori. 

Numărul vizitatorilor unici care accesează lunar platformele utilizând telefoane 

mobile este de peste 6,5 milioane în cazul Argos, peste 4,5 milioane în cazul Tesco 

plc, respectiv peste 3,5 milioane în cazul Asda.   

 

Concurența9 pe piața comerțului electronic din Marea Britanie este acerbă. Pe lângă 

marii comercianți online, prezentați anterior, există un număr ridicat de operatori 

                                                           
9 Această secțiune a analizei referitoare la nivelul concurenței, puterea de negociere a furnizorilor și produsele substituibile 
a fost întocmită pe baza studiului realizat de MarketLine cu privire la comerțul electronic din Marea Britanie: United Kingdom 
- Online Retail: Five Forces Analysis, MarketLine, februarie 2018 

Clasamentul comercianților online din Marea Britanie după numărul vizitatorilor unici/ lună (aprilie 2016)

Sursa: Ecommerce Report, The United Kingdom, 2017, Ecommerce Foundation
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de mici dimensiuni, aceștia din urmă fiind, de regulă, specializați în sectoare de 

nișă. Nivelul concurenței este intensificat și de factori precum: 

▪ existența unei oferte nediferențiate în cazul marilor competitori pe piață; 

▪ absența unor costuri pentru consumatori în cazul schimbării comercianților 

online; 

▪ existența facilităților de căutare și a site-urilor de comparare a prețurilor, 

acestea sporind nivelul de cunoaștere în rândul consumatorilor de produse și 

servici comercializate online; 

▪ capacitatea limitată a comercianților online de a-și diminua costurile asociate 

vânzărilor; și 

▪ absența limitelor geografice și caracterul internațional al pieței britanice a 

comerțului electronic. 

Marii comercianți online (Amazon UK, eBay, Tesco plc sau Sainsbury's) au 

posibilitatea de a-și reduce semnificativ prețurile ca urmare a volumului ridicat al 

vânzărilor și a economiilor de scară. Aceste economii de scară sunt generate de 

achiziționarea unor mari cantități de produse de la furnizori în vederea revânzării 

online, de capacitatea sporită de gestionare a stocurilor, precum și de diversitatea 

serviciilor post-vânzare oferite clienților.  

În plus, marile companii de pe piața comerțului electronic din Marea Britanie pot 

gestiona mai eficient returnarea produselor de către consumatori, acest lucru fiind 

extrem de costisitor în cazul comercianților online de mici dimensiuni.  

Mai mult decât atât, marii comercianți online oferă consumatorilor o serie de 

beneficii precum livrarea gratuită a produselor sau acordarea de cupoane pentru 

fidelizarea clientelei.  

O astfel de politică de creștere a loialității clienților este cea practicată de Amazon 

UK, care, prin intermediul serviciului Amazon Prime, oferă consumatorilor o serie 

de beneficii, cel mai important fiind livrarea gratuită, în regim de urgență, a 

produselor comandate. De altfel, se estimează că 80% din abonații Amazon Prime 

utilizează acest serviciu cel puțin o dată pe lună. Nu în ultimul rând, marile companii 

de pe piața comerțului electronic din Marea Britanie sunt avantajate și de temerile 

consumatorilor cu privire la securitatea tranzacțiilor online, fapt care le sporește 

preferința și loialitatea pentru comercianții online de mari dimensiuni. 

Produsele comercializate online în Marea Britanie sunt extrem de variate. O mare 

parte a comercianților online de mari dimensiuni și-au diversificat oferta pătrunzând 

pe noi segmente de piață, ceea ce le-a redus dependența față de un anumit sector 

de activitate, sporindu-le totodată numărul de clienți și reducând puterea de 

negociere a cumpărătorilor. În plus, diversificarea ofertei s-a realizat și din 

perspectivă geografică.  

Cei mai mulți dintre marii comercianți online din Marea Britanie au acces și la piața 

internațională a comerțului electronic, fapt care le oferă o protecție sporită în cazul 

reducerii drastice a cererii la nivelul pieței britanice. De asemenea, accesul la piața 
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internațională le sporește economiile de scară, dar și atractivitatea mărcii lor. Pe 

de altă parte, nivelul concurenței pe piața britanică a comerțului electronic este 

puternic amplificat de faptul că marii comercianți online care nu sunt înregistrați în 

Marea Britanie, dar au o prezență internațională și îi pot concura direct pe cei 

autohtoni.  

Prețurile mai mici și serviciile îmbunătățite oferite de comercianții online 

neautohtoni pot fi atractive pentru consumatorii britanici. Potrivit unui studiu10 

elaborat de International Post Corporation, aproximativ 40% din cumpărăturile 

online transfrontaliere efectuate de cetățenii britanici provin din China, 24% din 

Statele Unite ale Americii și 10% din Germania. Cu toate acestea, existența taxelor 

vamale în cazul comerțului extracomunitar și fluctuațiile cursului valutar pot limita 

cumpărăturile online transfrontaliere efectuate de cetățenii britanici, cu efecte 

benefice asupra vânzărilor efectuate de comercianții online autohtoni. 

Un alt aspect esențial al concurenței pe piața britanică a comerțului electronic o 

constituie prezența comercianților de tip multi-canal, care utilizează mai multe 

canale de vânzare cu amănuntul (offline și online). Principalii comercianți online de 

acest tip din Marea Britanie sunt Tesco plc, Argos, Asda, Marks & Spencer și Boots.  

Acești comercianți tradiționali concurează în prezent în segmentul online pentru a 

beneficia de obținerea de economii de scară și pentru a-și consolida imaginea de 

marcă. Coexistența magazinelor fizice cu cele virtuale le permite să ofere clienților 

servicii post-vânzare îmbunătățite și să practice un nivel mai scăzut al prețurilor, 

întrucât colectarea produselor achiziționate online din magazinele fizice nu 

generează cheltuieli cu ambalarea și livrarea acestora și nici costuri suplimentare 

de transport pentru consumator. 

În general, produsele vândute online de marile companii de pe piața comerțului 

electronic din Marea Britanie sunt nediferențiate. Aceasta înseamnă că în multe 

situații prețul este singurul factor care stă la baza deciziei consumatorului de a opta 

între ofertele diferiților comercianți online, acest lucru fiind de natură a intensifica 

nivelul concurenței pe piața britanică a comerțului electronic. Acest lucru este mai 

puțin răspândit în cazul comercianților online de nișă, care continuă să controleze 

anumite segmente de piață. De exemplu, Argos, Apple și Currys sunt principalii 

comercianți online de produse electronice de consum, Asos și Next plc domină 

comerțul electronic cu articole vestimentare, iar Tesco plc și Asda/ Sainsbury's sunt 

specializate în comercializarea online a produselor alimentare și de băcănie. 

Una dintre preocupările majore ale comercianților online din Marea Britanie constă 

în obținerea unei viteze ridicate de rotație a stocurilor, astfel încât să se evite 

apariția unor cheltuieli inutile generate de depozitarea pe termen lung a produselor. 

Prin urmare, în vederea eficientizării activității, comercianții online britanici au 

tendința de a achiziționa sisteme TIC competitive și mai ales sisteme performante 

de tip ERP (Enterprise Resource Planning), care să le permită managementul 

                                                           
10 Cross-border e-commerce shopper survey 2017, International Post Corporation, ianuarie 2018 
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integrat al tuturor proceselor și operațiunilor în cadrul unei platforme informatice 

unice.  

În acest context, comercianții online de mari dimensiuni obișnuiesc să investească 

sume importante în astfel de sisteme informatice, dar și în activități de cercetare-

dezvoltare menite a îmbunătăți experiența de cumpărare a clienților, toate aceste 

eforturi având ca obiectiv central menținerea sau creșterea cotei de piață.  

Cu toate acestea, trebuie menționat că în cazul comerțului electronic costurile 

generate de achiziționarea activelor, precum și costurile fixe sunt net inferioare 

celor specifice comerțului tradițional, fapt care intensifică nivelul concurenței și 

facilitează expansiunea rapidă a activităților. Pe de altă parte, nivelul relativ redus 

al investițiilor de capital și al costurilor fixe în cazul comerțului online este de natură 

a reduce barierele de ieșire de pe piață, fapt care temperează într-o oarecare 

măsură nivelul concurenței. 

Comercianții online din Marea Britanie monitorizează cu atenție o serie de indicatori 

cheie de performanță, cum ar fi: rata de renunțare (bounce rate)11, rata de 

conversie (conversion rate)12 sau rata cumpărăturilor repetate (repeat buyers)13. O 

rată de renunțare ridicată poate indica lipsa unui interes al vizitatorilor pentru 

magazinul online al respectivului comerciant. De asemenea, o rată scăzută de 

conversie dezvăluie incapacitatea comerciantului online de a convinge vizitatorii să 

achiziționeze un anumit produs sau serviciu. Nu în ultimul rând, analiza ratei 

cumpărăturilor repetate oferă comercianților online o imagine exactă despre 

loialitatea și fidelitatea clienților.  

Potrivit aprecierilor efectuate de MarketLine, rata medie de renunțare la nivelul 

Marii Britanii este mai scăzută decât în cazul altor state cu o piață a comerțului 

electronic dezvoltată. În același timp, rata medie de conversie din Marea Britanie 

tinde să fie mai ridicată decât în alte state europene (aproximativ 3,5%), deși în 

ultimii ani aceasta a cunoscut o tendință de reducere, fapt care reflectă o rigiditate 

sporită a consumatorilor. 

Comercianții 

Așa cum s-a menționat anterior, sectorul comerțului electronic din Marea Britanie 

este puternic concurențial, ponderea întreprinderilor mari care desfășoară activități 

comerciale în mediul online fiind estimată la aproximativ 43% din totalul acestui tip 

de întreprinderi.  

De fapt, piața comerțului electronic din Marea Britanie este dominată de prezența 

marilor întreprinderi, ponderea IMM care vând online produse sau servicii fiind destul 

                                                           
11 Rata de renunțare (bounce rate) este un indicator de calitate care arată ponderea vizitatorilor care accesează o platformă 
de comerț electronic, dar care o părăsesc imediat, fără a da clic și a căuta prin conținutul respectivului site. Cu alte cuvinte, 
indicatorul reflectă vizitele pe o platformă de comerț electronic care se dovedesc a fi irelevante sau nesatisfăcătoare pentru 
vizitator, acesta neplasând nicio comandă. 
12 Rata de conversie (conversion rate) arată ponderea persoanelor care intră pe o platformă de comerț electronic și plasează 
o comandă în totalul vizitatorilor respectivului site. 
13 Rata cumpărăturilor repetate (repeat buyers) arată ponderea clienților care efectuează cel puțin două comenzi într-un 
interval de timp în totalul clienților din respectiva perioadă. 
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de limitată (19,2%), deși mai ridicată decât media comunitară (17,2%). Este de 

așteptat ca nivelul concurenței să se intensifice în următorii ani având în vedere 

faptul că piața britanică a comerțului electronic a ajuns la maturitate.  

Astfel, numărul mediu al tranzacțiilor online efectuate de cetățenii britanici a rămas 

relativ constant în ultimii ani, iar ponderea cumpărătorilor online în totalul 

utilizatorilor de Internet a ajuns la apogeu.  

Rivalitatea dintre comercianții online este atenuată într-o oarecare măsură de faptul 

că piața britanică a comerțului electronic este puternic segmentată/ fragmentată. 

Prin urmare, un nivel ridicat al concurenței se poate constata în interiorul 

segmentelor de piață, fiecare dintre aceste segmente fiind dominat de un număr de 

comercianți online cheie. 

De pildă, segmentul de piață al comerțului electronic cu produse alimentare și de 

băcănie se caracterizează printr-o concurență acerbă între companiile Tesco plc și 

Sainsbury's, ultima devenind lider de piață în urma recentei fuziuni cu Asda. La 

acestea se adaugă și Ocado, cel mai mare comerciant britanic de produse alimentare 

și de băcănie cu o prezență exclusivă în mediul online, și partenerul său, Morrisons.  

Pe de altă parte, Asos este liderul incontestabil al comerțului electronic cu articole 

de îmbrăcăminte, fiind, totodată, unul dintre comercianții online din Marea Britanie 

cu un ritm impresionant de creștere. De exemplu, la sfârșitul anului financiar 2017, 

Asos a înregistrat vânzări în Marea Britanie care se ridică la 698,2 milioane de lire 

sterline, ceea ce reprezintă o creștere de 16% comparativ cu anul anterior. 

Amazon UK rămâne comerciantul online cu oferta cea mai diversificată, dar are încă 

o prezență puternică în segmentele de comerț online cu produse electronice de 

consum și cu articole de îmbrăcăminte. La sfârșitul anului financiar 2016, Amazon 

UK a raportat o cifră de afaceri la nivelul Marii Britanii de aproximativ 9,55 miliarde 

de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 5,7% comparativ cu anul anterior, însă 

inferioară celei înregistrate în intervalul 2014-2015 (8%). În prezent, Amazon UK 

deține și operează 15 centre logistice în Marea Britanie. Această rețea de centre 

logistice conferă Amazon UK un avantaj substanțial în raport cu competitorii săi, 

întrucât îi permite să livreze produsele a doua zi după ce acestea au fost comandate 

online, acesta fiind, de altfel, și termenul preferat de livrare al cetățenilor britanici.  

În iulie 2017, Tesco plc a lansat un serviciu care presupune livrarea produselor într-

un interval de o oră de la efectuarea comenzii în zonele centrale ale Londrei, cu 

scopul de a concura direct serviciul Amazon Prime Now (care presupune livrarea în 

două ore de la plasarea comenzii) și care este disponibil în nouă orașe britanice 

(Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Londra, Manchester, Newcastle, 

Portsmouth și Sheffield).  

Cel mai puternic concurent al Amazon UK în segmentul produselor electrice și 

electronice rămâne Argos, o companie extrem de competitivă prin practicarea unor 

prețuri reduse și prin deținerea unui serviciu de curierat în regim de urgență. 
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Barierele de intrare pe piața britanică a comerțului electronic sunt relativ scăzute, 

fapt care sporește probabilitatea apariției unor noi competitori pe această piață. În 

ultimii ani, tot mai mulți comercianți care își desfășoară activitatea exclusiv în 

mediul online (de tipul Amazon UK, Ocado sau Asos etc.), precum și comercianții 

tradiționali care își diversifică operațiunile pentru a-și vinde online produsele și 

serviciile (de tipul Tesco plc, Next plc, Marks & Spencer sau Boots etc.) au pătruns 

pe piața britanică a comerțului electronic.  

Extinderea activităților desfășurate de comercianții tradiționali și în mediul online 

a reprezentat mai degrabă o necesitate decât o oportunitate, în condițiile în care 

expansiunea pieței comerțului electronic a modificat obiceiurile de cumpărare și 

consum ale cetățenilor britanici.  

Creșterea nivelului de informare în rândul consumatorilor cu privire la avantajele 

comerțului electronic, sporirea confortului și posibilitatea obținerii de economii din 

achiziționarea online a produselor și serviciilor au făcut ca o parte tot mai mare a 

cetățenilor britanici să prefere mijloacele electronice în detrimentul canalelor 

tradiționale de vânzare cu amănuntul. Prin urmare, sectorul comerțului electronic 

a cunoscut o dezvoltare semnificativă, oferind oportunități reale de creștere pentru 

comercianții cu amănuntul ale căror afaceri tradiționale erau în declin. 

Investițiile de capital și costurile fixe semnificativ mai mici decât în cazul comerțului 

tradițional fac ca barierele de intrare pe piața britanică a comerțului electronic să 

fie reduse. Prin urmare, o companie care intenționează să intre pe piața comerțului 

electronic din Marea Britanie nu trebuie să investească în alte mijloace fixe decât 

în infrastructura TIC și facilitățile logistice, acestea din urmă putând însă a fi 

externalizate unor companii specializate de curierat.  

Pe de altă parte, notorietatea marilor comercianți online poate constitui un factor 

descurajant pentru intrarea pe piață a unor noi competitori. Pentru a facilita accesul 

pe piața comerțului electronic din Marea Britanie, companiile pot opta să pătrundă 

pe un anumit segment de piață. Așa cum s-a menționat anterior, cele mai profitabile 

segmente ale pieței comerțului online sunt: sectorul produselor electrice și 

electronice (29% din totalul vânzărilor online realizate la nivelul anului 2015, cel al 

articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte (25%) și cel al produselor alimentare și 

de băcănie (20%). 

Unul dintre factorii care stimulează intrarea pe piața comerțului online constă în 

oportunitățile pe care le oferă comercianților din perspectiva accesului la piețele 

internaționale. Într-adevăr, comercianții care pătrund pe piața comerțului 

electronic au posibilitatea de a-și vinde online produsele și serviciile în state terțe, 

fără a avea o prezență fizică în respectivele țări.  

Potrivit datelor furnizate de Eurostat, la nivelul anului 2017, aproximativ o treime 

din totalul cumpărătorilor online din Marea Britanie au efectuat cel puțin o achiziție 

transfrontalieră dintr-o altă țară comunitară. De asemenea, tot atâția cumpărători 

au achiziționat online produse și servicii de la comercianți aflați în afara spațiului 
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comunitar. Trebuie menționat însă că absența prezenței fizice a comerciantului 

online, perioada mai mare de livrare a produselor și serviciilor comandate, nivelul 

mai ridicat al prețurilor din cauza taxelor vamale, costurilor de expediere și 

fluctuațiilor cursului valutar pot descuraja achizițiile transfrontaliere. 

Logistica 

Marii comercianți cu amănuntul recurg într-o măsură tot mai mare la utilizarea 

combinată a canalelor de vânzare offline și online. Potrivit estimărilor realizate de 

MarketLine, comercianții multi-canal dețin o pondere de aproximativ 66% din totalul 

vânzărilor electronice efectuate în Marea Britanie, restul procentelor revenind 

comercianților cu o prezență exclusiv în mediul online.  

Digitalizarea a condus la apariția unor noi tehnologii care au permis comercianților 

cu amănuntul să utilizeze simultan atât canalele de vânzare offline, cât și cele 

online. În plus, expansiunea comerțului electronic a făcut ca tot mai mulți 

comercianți cu amănuntul să investească în cercetare-dezvoltare, în special în 

crearea de aplicații pentru telefoanele mobile, inteligența artificială fiind un 

domeniu cheie pentru îmbunătățirea satisfacției consumatorilor. Creșterea 

cheltuielilor asociate cercetării și dezvoltării limitează expansiunea comercianților 

online de mici dimensiuni, putând constitui totodată o barieră de intrare pe piață 

pentru noii competitori. 

Mai mult, nivelul de dezvoltare a sistemelor TIC și a infrastructurii logistice dintr-o 

țară constituie elemente esențiale pentru expansiunea sectorului comerțului 

electronic și pentru intrarea pe piață a unor noi companii.  

Conform Indicelui Dezvoltării TIC, elaborat de Uniunea Internațională a 

Telecomunicațiilor (UIT) și calculat pe baza nivelului de dezvoltare a infrastructurii 

TIC, a gradului de utilizare TIC și a competențelor populației în acest sector, Marea 

Britanie ocupa în anul 2017 locul al cincilea în clasamentul celor 176 de state 

investigate.  

De asemenea, piața logistică este complementară celei privind comerțul electronic 

și, prin urmare, nivelul de dezvoltare al acesteia are o importanță crucială pentru 

comerțul online. Potrivit Indicelui de Performanță Logistică, elaborat de Banca 

Mondială, Marea Britanie se situează pe a opta poziție în ierarhia celor 160 de state 

evaluate din punct de vedere al facilităților logistice. Concluzionând, este de 

așteptat ca piața britanică a comerțului electronic să-și continue expansiunea în 

următorii ani, fapt care va contribui la atragerea unui număr tot mai mare de noi 

competitori. 

În ceea ce privește furnizorii comercianților online din Marea Britanie, aceștia au o 

putere de negociere moderată. Există patru mari categorii de furnizori ai 

comercianților online: furnizorii de produse și servicii care urmează a fi 

comercializate online, furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de soluții și 

sisteme TIC și furnizorii de materiale de ambalare a produselor comercializate 

online.  
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În general, furnizorii de produse și servicii diferențiate tind să aibă o putere de 

negociere superioară celor care oferă produse și servicii standardizate. Este cazul 

furnizorilor de produse de marcă, a celor care oferă produse specializate de tipul 

cărților electronice și articolelor vestimentare ori a celor care vând produse 

diferențiabile în funcție de anumite caracteristici tehnice și de calitate, cum ar fi, 

de exemplu, aparatele electrice, electronice și electrocasnice.  

Trebuie menționat că majoritatea furnizorilor de produse și servicii colaborează cu 

un număr ridicat de comercianți online, acest fapt fiind de natură a le spori puterea 

de negociere, întrucât veniturile lor nu depind exclusiv de un comerciant. Cu toate 

acestea, pierderea unui comerciant online de mari dimensiuni (precum Amazon UK) 

poate afecta semnificativ veniturile obținute de un furnizor de bunuri și servicii.  

Pe de altă parte, și comercianții online, în special cei de mari dimensiuni, vând o 

mare varietate de produse și servicii, acestea provenind de la numeroși furnizori. 

Acest lucru reduce dependența comercianților online de un anumit furnizor de 

produse și servicii, diminuând puterea de negociere a acestora din urmă.  

Nu în ultimul rând, vânzarea online a produselor și serviciilor este mai puțin 

costisitoare decât comerțul tradițional. Acest lucru este de natură a stimula 

integrarea pe piața comerțului electronic a furnizorilor de produse și servicii, fapt 

care generează presiuni semnificative asupra comercianților online. Puterea de 

negociere a comercianților online este diminuată și de faptul că micii producători 

au posibilitatea de a-și vinde produsele direct consumatorilor recurgând la serviciile 

unor platforme de comerț electronic de tipul celei puse la dispoziție de eBay. 

Puterea de negociere a acestora este cu atât mai mare cu cât complexitatea 

soluțiilor și sistemelor informatice este mai mare. Cu excepția marilor jucători de 

pe piața comerțului electronic, majoritatea comercianților online din Marea Britanie 

nu dețin canale de distribuție proprii, fiind nevoiți să încheie contracte de servicii 

de curierat cu terțe entități pentru a-și onora comenzile.  

De regulă, furnizorii de servicii de curierat sunt companii de mari dimensiuni, fapt 

care le permite să exercite presiuni substanțiale asupra comercianților online. Cei 

mai importanți furnizori de servicii de curierat din Marea Britanie sunt: Royal Mail, 

UPS, UK Mail, Hermes și FedEx/ TNT.  

Onorarea cu întârziere a comenzilor, omisiunea livrării unor produse și costurile 

ridicate ale serviciilor de curierat pot afecta semnificativ vânzările comercianților 

online, motiv pentru care selecția furnizorilor de servicii de curierat este un proces 

extrem de riguros.  

Referitor la furnizorii de soluții și sisteme informatice, aceștia dețin o putere de 

negociere sporită în relația lor cu marii comercianți online. De asemenea, furnizorii 

de materiale de ambalare a produselor comercializate online dețin o putere de 

negociere sporită, întrucât costurile generate de achiziția acestor materiale au o 

pondere însemnată în totalul cheltuielilor efectuate de comercianții online. 
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Amenințările exercitate de produsele substituibile (produse care satisfac aceeași 

nevoie de consum, putându-se înlocui unele cu altele) exercită presiuni 

semnificative asupra profitabilității comercianților din sectorul electronic. În cazul 

comerțului online, principalele amenințări se referă la canalele alternative de 

vânzare a produselor: comerțul tradițional, prin utilizarea de magazine fizice și 

vânzarea pe bază de catalog.  

O mare parte dintre consumatorii britanici preferă în continuare comerțul 

tradițional datorită contactului direct cu produsele și a posibilităților de testare/ 

încercare a acestora (articole de îmbrăcăminte). În plus, numeroși consumatori 

britanici sunt îngrijorați de problemele legate de securitatea tranzacțiilor online, 

preferând în continuare utilizarea canalelor tradiționale de vânzare. Una dintre 

problemele majore cu care se confruntă comerțul electronic se referă la intervalul 

mai mare de timp necesar pentru a intra în posesia produselor dorite. 

Pentru a contracara aceste efecte negative, marii comercianți online (de tipul 

Amazon) au lansat o serie de inițiative care presupun reducerea perioadei de onorare 

a comenzilor la o zi sau chiar la câteva ore în cazul anumitor tipuri de produse.  

Principalele beneficii ale comerțului electronic constau în obținerea unor prețuri 

mai scăzute comparativ cu cele practicate de comercianții tradiționali, precum și 

comoditatea realizării cumpărăturilor online și a livrărilor la domiciliu. 

Totuși, având în vedere faptul că tot mai mulți comercianți tradiționali tind să-și 

comercializeze produsele și în mediul online, vânzările realizate în magazinele fizice 

nu constituie o amenințare directă la comerțul electronic, ci mai degrabă o metodă 

de valorificare optimă a potențialului de vânzare. În mod real, amenințările cu 

substituirea se aplică numai în cazul comercianților care își desfășoară activitatea 

exclusiv în mediul virtual.  

În prezent, ponderea vânzărilor online în totalul vânzărilor cu amănuntul din Marea 

Britanie este de aproximativ 16%, fiind cea mai mare din Europa și una dintre cele 

mai importante la scară globală. În ultimii ani, ritmul de creștere a vânzărilor online 

ca pondere în vânzările cu amănuntul a fost devansat de expansiunea pieței 

comerțului electronic, ceea ce înseamnă că cetățenii britanici nu și-au schimbat în 

mod semnificativ obiceiurile de consum, substituind numai parțial achizițiile offline 

cu cele realizate online. 

Consumatorii 

În ceea ce privește cumpărătorii pe piața comerțului electronic din Marea Britanie, 

numărul acestora a crescut permanent în ultimii ani. Creșterea numărului 

cumpărătorilor online depinde de oferta serviciilor online existente pe piață, care, 

la rândul ei, este influențată de o serie de factori menționați anterior precum: 

penetrarea și utilizarea internetului, dezvoltarea infrastructurii TIC, alfabetizarea 

digitală sau accesul populației la servicii financiare și mecanisme de plată de 

calitate. La nivelul anului 2017, 95% din totalul cetățenilor britanici au utilizat cel 

puțin o dată internetul în ultimul an, procent superior mediei comunitare (85%).  
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Datele statistice14 din intervalul 2009-2017 arată o creștere cu 11% a ponderii 

utilizatorilor de internet în totalul populației. Pe de altă parte, la nivelul anului 

2017, 82% din totalul cetățenilor britanici, respectiv 86% din totalul utilizatorilor de 

internet au realizat cel puțin o achiziție online pe parcursul ultimului an 

calendaristic, ceea ce plasează Marea Britanie pe primul loc în ierarhia statelor 

comunitare. 

 

Având în vedere numărul mare al cetățenilor britanici care achiziționează produse 

și servicii online, puterea de negociere a acestora în raport cu jucătorii de pe piața 

comerțului electronic este relativ moderată. Disponibilitatea instrumentelor de 

căutare și comparare a prețurilor și caracteristicilor tehnice ale produselor 

contribuie la sporirea gradului de informare în rândul consumatorilor britanici. În 

contextul creșterii gradului de penetrare a Internetului, dar și a proliferării 

dispozitivelor digitale inteligente, cetățenii britanici au posibilitatea de a lua decizii 

de cumpărare în cunoștință de cauză, fapt care le sporește puterea de negociere în 

raport cu jucătorii de pe piața comerțului electronic. Acest lucru este amplificat și 

de dezvoltarea rețelelor de socializare, precum și a site-urilor de analiză și 

comparare a prețurilor. În unele cazuri, aceste site-uri au devenit atât de populare 

încât sunt utilizate de comercianții online pentru a-și face reclamă propriilor 

produse și servicii.  

Conform Barometrului Consumatorilor 2017 elaborat de Google, 24% dintre 

utilizatorii britanici ai Internetului caută informații despre site-urile web care conțin 

detalii despre  mărcile diferitelor produse sau servicii, în timp ce 26% accesează 

site-urile web ale comercianților online pentru a lua o decizie de cumpărare. Același 

studiu arată că 45% dintre utilizatorii britanici ai Internetului își fundamentează 

                                                           
14 Această secțiune a analizei referitoare la situația cumpărătorilor online din Marea Britanie a fost întocmită pe baza datelor 
statistice furnizate de Eurostat privind comerțul electronic, date care sunt obținute prin realizarea unor sondaje anuale în 
rândul populației din statele membre ale Uniunii Europene. 

Utilizatorii de internet și cumpărătorii online în ultimele 12 luni în Marea Britanie și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018
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deciziile de cumpărare recurgând la motoare de căutare, în timp ce 10% folosesc 

site-urile de comparare a prețurilor pentru a colecta informații suplimentare.  

Google Shopping și Amazon sunt două dintre cele mai populare instrumente de 

căutare a produselor, deși acesta din urmă nu este un motor tipic de căutare. Cele 

mai populare site-uri de comparare a prețurilor din Marea Britanie sunt: 

pricerunner.co.uk, pricegrabber.co.uk și pricespy.co.uk. Proporția utilizatorilor de 

Internet din Marea Britanie care efectuează căutări și cumpără online produse și 

servicii este de aproximativ 34% (opus efectului ROPO, research online - purchase 

offline, căutare online - cumpărare offline). 

Puterea de negociere a cumpărătorilor este amplificată și de inexistența unor costuri 

asociate schimbării comercianților online. Deși majoritatea comercianților online 

oferă în general produse standardizate, ceea ce înseamnă că alegerea produsului 

are la bază în special rațiuni legate de nivelul prețului, temerile consumatorilor 

referitoare la securitatea tranzacțiilor online au tendința de a spori loialitatea 

consumatorilor față de comercianții online de încredere și cu o notorietate ridicată.  

Nu în ultimul rând, trebuie menționat că expansiunea comerțului electronic a 

favorizat și participarea consumatorilor pe această piață. Platformele de comerț 

electronic de tipul eBay, Shpock și Shopify facilitează tranzacțiile comerciale de la 

consumator la consumator (C2C), permițând cumpărătorilor să devină ei înșiși 

vânzători online, fapt care este de natură a spori puterea de negociere a acestora. 

Prin urmare, aceste platforme reprezintă o amenințare pentru comercianții online.  

Nouă din zece utilizatori de internet din Marea Britanie cu vârste cuprinse între 25 

și 54 de ani au efectuat cel puțin o achiziție online pe parcursul anului 2017. 

Procentul utilizatorilor de internet din această categorie de vârstă a cunoscut o 

creștere de 7% în intervalul 2010-2017, deși în ultimii trei ani a rămas constant. O 

situație relativ similară se înregistrează în cazul cumpărătorilor online cu vârsta 

cuprinsă între 16 și 24 de ani: 87% din totalul utilizatorilor de internet având vârsta 

cuprinsă în intervalul menționat anterior au realizat cel puțin o achiziție online în 

2017. Procentul este în creștere comparativ cu anul 2010 (76%), dar mai mic decât 

cifrele înregistrate la nivelul anilor 2015 (93%) și 2016 (88%).  

Cea mai scăzută pondere a cumpărătorilor online se înregistrează în cazul 

utilizatorilor britanici de internet cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani (78%), deși 

procentul rămâne peste nivelul celui înregistrat în UE28 (56%). De altfel, 

superioritatea cumpărăturilor online efectuate de cetățenii britanici față de media 

comunitară se poate constata la nivelul tuturor categoriilor de vârstă, Marea Britanie 

deținând cel mai mare procent de cumpărători online din Europa.  
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Analiza datelor statistice furnizate de Eurostat arată inexistența unor diferențe în 

comportamentul de cumpărare și consum în funcție de sex: 86% din totalul 

utilizatorilor de internet din Marea Britanie au făcut cel puțin o achiziție online pe 

parcursul anului 2017, indiferent dacă este vorba despre femei sau bărbați. Ambele 

cifre sunt superioare celor înregistrate la nivelul UE28 (70% în cazul bărbaților, 

respectiv 65% în cazul femeilor).  

O cu totul altă situație se poate constata în cazul analizei cumpărăturilor online în 

funcție de nivelul de educație. 95% din totalul utilizatorilor de internet din Marea 

Britanie și care au un nivel ridicat de educație au realizat cel puțin o achiziție online 

în anul 2017. Procentul este net superior celui înregistrat în cazul utilizatorilor 

britanici ai internetului și care au un nivel mediu (85%) sau scăzut de educație (58%). 

Și în acest caz însă, cifrele înregistrate la nivelul UE28 sunt considerabil mai mici 

decât cele din Marea Britanie.  

Diferențe notabile pot fi observate și în funcție de statutul profesional, deși 

decalajele constatate în Marea Britanie sunt mult mai mici decât la nivel comunitar. 

În general, utilizatorii de internet din Marea Britanie cu statut de angajat (90%) au 

tendința de a cumpăra online într-o mai mare măsură decât studenții (87%), șomerii 

(84%) sau persoanele inactive și pensionarii (78%).  

Similar, cifrele înregistrate în Marea Britanie sunt semnificativ mai mari decât cele 

la nivel comunitar (angajați - 72%, studenți - 70%, pensionari - 53% și șomeri - 52%).    

Ponderea cumpărătorilor online în totalul utilizatorilor de internet în Marea Britanie și UE-28
(2010-2017)

Sursa: Eurostat 2018

Categorii de 
vârstă

State/ regiuni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16-24
Marea Britanie 76% 77% 80% 87% 84% 93% 88% 87%

UE-28 52% 55% 56% 60% 63% 68% 69% 71%

25-54
Marea Britanie 83% 86% 86% 88% 89% 90% 90% 90%

UE-28 60% 61% 61% 64% 66% 68% 70% 71%

55-74
Marea Britanie 73% 75% 74% 78% 78% 80% 78% 78%

UE-28 50% 51% 52% 52% 54% 54% 56% 56%

TOTAL
Marea Britanie 79% 82% 82% 85% 86% 87% 87% 86%

UE-28 56% 58% 59% 61% 63% 65% 65% 67%
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Cea mai mare parte a cumpărătorilor online din Marea Britanie achiziționează 

articole de îmbrăcăminte și echipamente sportive (74%), servicii de transport și 

cazare (67%), produse de uz casnic (65%), muzică și filme (50%) și bilete pentru 

evenimente (48%). La polul opus, cel mai puțin achiziționate produse prin mijloace 

electronice sunt: materialele de e-learning (10%), medicamentele (15%) și 

echipamentele hardware (21%). Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani 

cumpără online în special articole de îmbrăcăminte și echipamente sportive (83%), 

filme și muzică (58%), respectiv servicii de transport și cazare (53%). Pe de altă 

parte, articolele vestimentare și sportive (78%), produsele de uz casnic (72%) și 

serviciile de transport și cazare (71%) sunt preferatele cumpărătorilor online din 

Marea Britanie cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani.  

Unul din șapte cumpărători online cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani 

achiziționează servicii de transport și cazare, iar unul din șase persoane aparținând 

aceleiași categorii de vârstă cumpără online produse de uz casnic și articole de 

îmbrăcăminte și echipamente sportive.  

Analiza datelor statistice furnizate de Eurostat arată și că segmentul tinerilor cu 

vârste cuprinse între 16 și 24 de ani cumpără online într-o măsură mult mai mare 

decât celelalte categorii de vârstă pachete software și actualizări (upgrade) ale 

acestora (52%), precum și echipamente electronice (45%). Produsele alimentare și 

de băcănie (39%) și serviciile de telecomunicații (30%) sunt în principal preferate de 

cumpărătorii online cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani.  

Cărțile, revistele și ziarele (46%) și medicamentele (18%) sunt mai des achiziționate 

de cumpărătorii online cu vârste mai mari de 55 de ani. 

Ponderea cumpărătorilor online în totalul utilizatorilor de internet din Marea Britanie și UE-28 în funcție de
gen, nivelul de educație și statutul profesional (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Conform yStats.com15, la nivelul anului 2016, 86% dintre cumpărătorii online din 

Marea Britanie au utilizat dispozitive inteligente mobile pentru a finaliza tranzacția, 

respectiv telefoane mobile, tablete sau smartphone-uri. Potrivit aceleiași surse, 

acest procent este estimat să ajungă la 89% pe parcursul anului 2017.  

Trebuie remarcat însă că volumul achizițiilor online realizate prin intermediul 

dispozitivelor mobile (M-comerț) reprezintă aproximativ 40% din totalul 

cumpărăturilor efectuate prin mijloace electronice. Aceste date arată faptul că, 

deși mai numeroase, tranzacțiile online realizate prin intermediul dispozitivelor 

mobile inteligente (telefoane mobile, tablete sau smartphone-uri) au o valoare mult 

mai mică decât cele efectuate cu ajutorul altor mijloace electronice (desktop-uri 

sau laptop-uri).  

Cu toate acestea, potrivit yStats.com, valoarea comerțului electronic realizat cu 

ajutorul dispozitivelor mobile inteligente (M-comerț) este de așteptat să crească în 

următorii ani pentru a ajunge în 2020 la aproximativ 45% din totalul pieței britanice 

a comerțului electronic. 

O tendință de creștere se constată și în cazul utilizării smartphone-urilor. Astfel, 

dacă la sfârșitul anului 2015 numai 39% din valoarea comerțului electronic realizat 

cu ajutorul dispozitivelor mobile inteligente (M-comerț) se datora achizițiilor 

realizate cu ajutorul smartphone-urilor (restul de 61% fiind atribuibil cumpărăturilor 

realizate cu ajutorul tabletelor), un an mai târziu ponderea vânzărilor online 

realizate cu ajutorul smartphone-urilor crescuse la 54%. Așa cum se poate constata 

din graficele de mai jos, cele mai populare aplicații de telefonie mobilă din Marea 

Britanie utilizate pentru a achiziționa online sunt: eBay (24%), Amazon app (12%) și 

                                                           
15 Europe B2C E-commerce market 2017, Global E-commerce Intelligence, yStats.com, iulie 2017. Această analiză include B2C 
și C2C, însă exclude achizițiile online ale serviciilor de transport și ale biletelor pentru evenimente.   

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online diferite categorii de produse în totalul cumpărătorilor
online din Marea Britanie (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Groupon (12%) în cazul sistemului de operare iOS, respectiv eBay (21%), Barcode 

Scanner (3%) și Groupon (3%) în cazul sistemului de operare Android. 

 

În ceea ce privește frecvența cu care se realizează achizițiile, majoritatea 

cumpărătorilor online din Marea Britanie (29%) efectuează între 3 și 5 achiziții într-

o perioadă de 3 luni. Analiza datelor arată că 28% din totalul cumpărătorilor online 

din Marea Britanie realizează peste 10 achiziții pe parcursul a 3 luni, această 

pondere fiind de două ori mai mare decât procentul înregistrat la nivel comunitar 

(14%). Similar, ponderea cumpărătorilor britanici care efectuează între 6 și 10 

achiziții online (21%) este considerabil mai mare decât nivelul înregistrat în UE28 

(16%). Aceste cifre explică nivelul de dezvoltare al pieței britanice a comerțului 

electronic comparativ cu piețele similare din celelalte state europene.  

Dacă se analizează frecvența achizițiilor în funcție de vârstă, se poate constata că 

cea mai mare parte a tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani efectuează 

online între 3 și 5 achiziții pe durata a 3 luni (37%). Trebuie menționat că patru din 

zece cumpărători online din Marea Britanie cu vârste cuprinse în intervalul 16-24 de 

ani efectuează cel puțin 6 achiziții pe durata a 3 luni, ponderea fiind net superioară 

mediei raportate la nivel comunitar (23%).  

Aproape o treime din totalul cumpărătorilor online din Marea Britanie cu vârste 

cuprinse între 25 și 54 de ani realizează peste 10 achiziții pe parcursul a 3 luni, ceea 

ce reprezintă dublul procentului raportat la nivelul UE28 (16%).  

Aceleași decalaje între Marea Britanie și media comunitară se pot constata și în cazul 

frecvenței de cumpărare înregistrate în rândul cumpărătorilor online cu vârste 

cuprinse între 55 și 74 de ani. Dacă în Marea Britanie mai mult de patru din zece 

cumpărători online cu vârste cuprinse în intervalul menționat anterior efectuează 

cel puțin 6 achiziții online, în UE28 acest procent este de numai 25%. 

Utilizarea aplicațiilor de telefonie mobilă aferente sistemului
de operare iOS pentru efectuarea achizițiilor online (2017)

Sursa: UK Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation 

Utilizarea aplicațiilor de telefonie mobilă aferente sistemului de
operare Android pentru efectuarea achizițiilor online (2017)

Sursa: UK Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation 
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93% din totalul cumpărătorilor online din Marea Britanie preferă să achiziționeze 

produse și servicii care provin de la comercianți autohtoni, înregistrați pe teritoriul 

britanic. Datele istorice arată că această preferință cunoaște o ușoară scădere 

comparativ cu anul 2009. Cu toate acestea, ponderea celor care achiziționează 

online produse și servicii autohtone rămâne superioară mediei înregistrate la nivel 

comunitar (87%).  

O treime dintre cumpărătorii online din Marea Britanie au achiziționat în 2017 

produse și servicii de la comercianți online din alte state membre ale UE28. Același 

procent se constată și în cazul achizițiilor transfrontaliere din state din afara 

spațiului comunitar. Ambele procente sunt în creștere față de nivelurile înregistrate 

în 2009. Așa cum s-a menționat anterior, cele mai multe achiziții transfrontaliere 

provin din China (40%),  Statele Unite ale Americii (24%) și din Germania (10%). 

 

Potrivit datelor furnizate de Eurostat, patru din zece cumpărători online din Marea 

Britanie cheltuie sume între 100 și 499 euro pentru achizițiile efectuate pe parcursul 

a 3 luni. În același interval de timp (3 luni), unul din cinci cumpărători britanici 

efectuează achiziții online cu o valoare cumulată de peste 1.000 euro, în timp ce 

16% cheltuie sume cuprinse între 500 și 999 euro. 19% dintre cumpărătorii online din 

Marea Britanie realizează achiziții de mică valoare (sub 100 de euro) pe durata a 3 

luni.  

Dacă se analizează sumele cheltuite în funcție de categoria de vârstă se constată că 

persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au tendința de a cumpăra online 

produse și servicii având o valoare cuprinsă între 100 și 499 euro (43%) sau o valoare 

sub 50 euro (19%). Pe de altă parte, 42% din totalul cumpărătorilor online cu vârste 

cuprinse între 25 și 54 de ani cheltuie sume între 100 și 499 euro pentru achizițiile 

efectuate pe parcursul a 3 luni, același procent fiind constatat și în cazul achizițiilor 

de peste 500 euro.  

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online produse cu o anumită frecvență în totalul
cumpărătorilor online din Marea Britanie (2017)

Sursa: Eurostat 2018

Categorii de vârstă State/ regiuni 1-2 ori 3-5 ori 6-10 ori Peste 10 ori

16-24
Marea Britanie 24% 37% 20% 19%

UE-28 40% 36% 14% 9%

25-54
Marea Britanie 19% 27% 22% 32%

UE-28 32% 34% 17% 16%

55-74
Marea Britanie 28% 29% 20% 23%

UE-28 40% 35% 14% 11%

TOTAL
Marea Britanie 22% 29% 21% 28%

UE-28 35% 35% 16% 14%

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online produse având o anumită proveniență în totalul
cumpărătorilor online din Marea Britanie și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018

State/ regiuni State/ regiuni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Achiziții de la comercianți online 
naționali

Marea Britanie 95% 94% 95% 96% 93% 91% 93% 93% 93%

UE-28 92% 89% 91% 91% 89% 88% 88% 89% 87%

Achiziții de la comercianți din 
alte state comunitare

Marea Britanie 17% 15% 15% 18% 18% 23% 25% 28% 32%

UE-28 22% 22% 23% 25% 26% 29% 30% 32% 33%

Achiziții de la comercianți din 
alte state din afara UE-28

Marea Britanie 18% 18% 18% 18% 19% 22% 26% 28% 32%

UE-28 12% 13% 12% 13% 14% 17% 18% 20% 23%
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Majoritatea persoanelor cu vârste între 55 și 74 de ani efectuează achiziții online a 

căror valoare se situează în intervalul 100 și 499 euro. Și în cazul acestei categorii 

de vârstă, achizițiile online de peste 500 de euro sunt destul de răspândite (36%). 

 

Plățile și retururile 

În ceea ce privește modalitățile de plată utilizate de cumpărătorii online din Marea 

Britanie, aceștia preferă cu precădere sistemul PayPal (46%), cardurile de credit 

(28%) și cardurile de debit (23%). Plățile în numerar (1%) și cele efectuate prin 

transfer bancar (2%) sunt destul de puțin utilizate. La nivelul anului 2016, în Marea 

Britanie s-au înregistrat  aproximativ 1,8 miliarde de plăți online aferente 

comerțului electronic B2C, acestea fiind realizate cu ajutorul cardurilor bancare cu 

cip, PIN sau contactless. Valoarea acestor plăți a fost de aproximativ 154 miliarde 

de lire sterline. 

Cu excepția livrărilor la domiciliu, cea mai mare parte a cumpărătorilor online din 

Marea Britanie preferă să-și colecteze singuri (click & collect) produsele comandate 

din magazinele fizice ale comerciantului (54%). Un alt loc de recepționare a 

produselor frecvent utilizat de cumpărătorii online din Marea Britanie îl constituie 

locul de muncă (21%). 

Clasamentul preferințelor cumpărătorilor online referitoare la locurile de livrare a 

produselor comandate este completat de punctele locale de preluare a mărfii 

(pickup points delivery), care includ de regulă și cabine de probă, extrem de utile 

în special în cazul articolelor vestimentare (17%), precum și de spațiile securizate 

de depozitare (de tipul Amazon Locker), care pot fi accesate în baza unui cod 

transmis electronic de către comerciantul online (8%). 

Ponderea cumpărătorilor care efectuează achiziții de o anumită valoare în totalul cumpărătorilor online din
Marea Britanie (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Potrivit datelor furnizate de Ecommerce Foundation16, 81% dintre cumpărătorii 

online din Marea Britanie doresc să primească o confirmare a procesării comenzii 

efectuate, în timp ce 79% doresc să primească o confirmare a faptului că produsele 

au fost livrate. Potrivit aceleiași surse, 73% dintre cumpărătorii britanici doresc să 

dețină informații în orice moment despre stadiul procesării comenzii și livrării 

produselor, în timp ce 70% doresc o confirmare a faptului că produsele returnate au 

fost recepționate de comerciantul online (atunci când consumatorul îți exercită 

dreptul de renunțare/ anulare a comenzii).  

La nivelul anului 2017, un consumator britanic a returnat în medie 3 produse din 

cele achiziționate online pe parcursul ultimelor 3 luni. În același an, 63% dintre 

cumpărătorii online care au returnat produse consideră că procesul a fost simplu/ 

nu a fost anevoios. Cele mai des returnate produse sunt articolele vestimentare 

(75%), motivul principal al exercitării dreptului de renunțare la contract fiind 

nepotrivirea produselor comandate cu măsurile consumatorului (42%). În cazul 

celorlalte produse returnate, motivele principale ale anulării comenzii sunt legate 

de livrarea unor produse care nu corespund nivelului așteptărilor (24%), a unor 

produse defecte (23%) sau a unor produse avariate pe parcursul transportului (16%). 

La acestea se adaugă livrarea altor produse decât cele comandate (16%) sau a unor 

produse care nu corespund descrierii/ caracteristicilor inițiale (15%). 

96% dintre cumpărătorii online din Marea Britanie doresc să fie înștiințați despre 

momentul rambursării sumelor de către comercianții online în cazul renunțării la 

contract și returnării produselor comandate. De asemenea, 75% doresc informații 

detaliate despre conținutul etichetelor care trebuie să însoțească produsele 

returnate și tot atâția (75%) doresc să beneficieze de rambursarea sumelor înaintate 

într-un interval redus de timp de la momentul returnării produselor comandate. În 

                                                           
16 UK Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation   

Modalitățile de plată utilizate de cumpărătorii online din Marea
Britanie (2017)

Sursa: Europe B2C E-commerce market 2017, Global E-commerce 
Intelligence, yStats.com, iulie 2017

Preferințele cumpărătorilor online din Marea Britanie cu privire
la punctele de colectare a produselor comandate (2017)

Sursa: Europe B2C E-commerce market 2017, Global E-commerce 
Intelligence, yStats.com, iulie 2017
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plus, 74% dintre cumpărătorii online din Marea Britanie doresc să obțină informații 

detaliate despre returnarea produselor pe site-ul comerciantului online, în timp ce 

71% doresc să obțină astfel de informații de pe pagina platformei electronice.  

47% din totalul cumpărătorilor online din Marea Britanie consideră puțin probabil să 

achiziționeze noi produse de la un comerciant online care îi percepe un comision de 

returnare a produselor. 

Obstacole întâmpinate 

Numai patru din zece cetățeni britanici care au efectuat achiziții online pe parcursul 

anului 2017 nu au întâmpinat dificultăți în realizarea acestora. Procentul este 

semnificativ mai mic decât cel înregistrat la nivel comunitar (69%). Cele mai 

frecvente dificultăți întâmpinate de cumpărătorii online din Marea Britanie sunt: 

▪ nerespectarea perioadei de livrare (29%, comparativ cu 17% la nivelul UE-28); 

▪ dificultăți tehnice de tipul nefuncționării corespunzătoare a site-ului în 

momentul plasării comenzii sau efectuării plății (27%, față de 11% la nivel 

comunitar); 

▪ livrarea altor produse sau a unora defecte (20%, față de 9% la nivel comunitar); 

▪ dificultăți legate de obținerea informațiilor despre garanție sau alte drepturi 

legale (9%, față de 5% la nivel comunitar); 

▪ costuri de livrare sau preț final superior celui indicat (9%, față de 4% la nivel 

comunitar); 

▪ săvârșirea unor fraude de tipul netransmiterii produselor comandate sau 

utilizarea abuzivă a datelor cardului de credit (6%, față de 3% la nivel comunitar); 

▪ dificultăți legate de neprimirea unui răspuns satisfăcător în urma unei reclamații 

sau probleme legate de exercitarea căilor de atac (6%, față de 4% la nivel 

comunitar); și 

▪ imposibilitatea livrării unor bunuri sau servicii în Marea Britanie de către 

comerciantul online străin (4%, față de 3% la nivel comunitar). 
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Principalele motive care stau la baza deciziei de a nu efectua achiziții online sunt: 

preferința de a cumpăra personal bunurile sau serviciile și de a le testa, inclusiv 

loialitatea față de magazinele fizice și puterea obișnuinței (71%, comparativ cu 

media europeană de 69%), existența unor temeri privind de securitatea plăților și de 

protecția datelor (23%, față de 25% în UE-28), lipsa competențelor necesare 

efectuării unei achiziții online (17%, comparativ cu 19% la nivel comunitar) și 

existența unor temeri legate  de recepționarea și returnarea produselor, inclusiv 

legate de formularea unei reclamații sau de exercitarea căilor de atac (10%, față de 

16% la nivel european). Alți factori, mai puțin importanți, sunt lipsa unui card de 

plată (6%, față de 12% la nivel european) și dificultățile legate de recepționarea 

produselor (5%, față de 6% la nivel european). 

 

Ponderea cumpărătorilor care întâmpină dificultăți în efectuarea achiziției online în totalul cumpărătorilor
online din Marea Britanie (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Sursa: Eurostat 2018
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formularea unei reclamații sau de exercitarea căilor de atac

Lipsa unui card de plată

Dificultăți legate de recepționarea produselor (durata mare de livrare, probleme 

legate de imposibilitatea recepționării problemelor la domiciliu) 

Marea Britanie UE-28
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3.1.2 Analiza sistemului de reglementare 

Legislația britanică relevantă pentru sectorul comerțului electronic este formată 

dintr-o serie de instrumente/ norme statutare17, unele specifice acestui domeniu, 

iar altele aplicabile tuturor activităților comerciale: Regulamentul privind comerțul 

electronic (2002), Legea privind drepturile consumatorului (2015), Regulamentul 

privind contractele încheiate cu consumatorii (2013), Regulamentul privind 

prestarea de servicii (2009), Regulamentul asupra confidențialității și comunicațiilor 

electronice (2003) și Legea privind protecția datelor (2018).    

Regulamentul privind comerțul electronic 

Regulamentul privind comerțul electronic18 impune o serie de obligații 

comercianților online, în special obligații referitoare la informarea utilizatorilor 

despre operator și serviciile oferite de acesta. Astfel, articolul 6 al Regulamentului 

stabilește obligativitatea unei persoane care furnizează un serviciu al societății 

informaționale19 de a face posibil un acces ușor, direct și permanent al beneficiarului 

serviciului respectiv și al autorităților competente la următoarele informații: 

▪ numele furnizorului de servicii; 

▪ adresa geografică la care este stabilit furnizorul de servicii; 

▪ coordonatele furnizorului de servicii, inclusiv adresa de poștă electronică; 

▪ registrul de comerț în care furnizorul de servicii este înregistrat și numărul de 

înregistrare (dacă este cazul); 

▪ coordonatele autorității de supraveghere, în cazul în care activitatea este supusă 

unui regim de autorizare; 

▪ organismul profesional, titlul profesional și o referire la normele profesionale 

aplicabile, în cazul profesiilor reglementate; 

▪ codul de înregistrare în scop de TVA (dacă este cazul).  

În situația în care informațiile furnizate de comerciantul online menționează și 

prețuri, Articolul 6 al Regulamentului prevede și obligativitatea ca acestea să fie 

indicate în mod clar și neechivoc, în special, precizându-se totodată dacă acestea 

includ taxele și costurile de livrare. În cazul furnizorilor de servicii online stabiliți în 

Marea Britanie, Regulamentul privind societățile comerciale, parteneriatele cu 

răspundere limitată și a altor forme de organizare a afacerilor20 impune 

comercianților să afișeze pe site-ul acestora inclusiv informații despre denumirea 

înregistrată și numărul de înregistrare, adresa sediului social și zona geografică din 

Regatul Unit în care operatorul a fost înregistrat. În conformitate cu articolul 13 al 

                                                           
17 Principalele izvoare de drept în Marea Britanie sunt: legislația primară (legile Parlamentului Regatului Unit, legile 
Parlamentului Scoției, legile și măsurile Adunării Naționale din Țara Galilor și ale Adunării Naționale a Irlandei de Nord), 
dreptul Uniunii Europene, legislația secundară/ subordonată (instrumentele/ normele statutare emise de suveran, de guvernul 
Regatului Unit, de Guvernul Adunării Naționale a Țării Galilor, de Guvernul Scoțian etc.), dreptul comun (așa cum rezultă din 
hotărârile judecătorești). 
18 Regulamentul privind comerțul electronic (Directiva CE) SI 2002 Nr. 2.013 
19 Orice serviciu furnizat în mod obișnuit contra unei remunerații, la distanță, prin intermediul echipamentului electronic, de 
prelucrare și stocare a datelor, la cererea individuală a destinatarului serviciilor. 
20 Regulamentul privind societățile comerciale, parteneriatele cu răspundere limitată și a altor forme de organizare a afacerilor 
(denumiri și furnizarea de informații comerciale) SI 2015 Nr. 17  
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Regulamentului privind contractele încheiate cu consumatorii21, o serie de 

informații suplimentare trebuie prezentate de comercianții online în situația în care 

site-ul este utilizat pentru a încheia contracte, în special dacă este vorba despre 

contractele încheiate cu persoanele fizice (a se vedea mai jos). De asemenea, în 

cazul în care comerciantul furnizează online servicii (nu comercializează exclusiv 

produse), acesta trebuie să se conformeze și altor cerințe de informare cuprinse în 

Regulamentul privind furnizarea de servicii22, ceea ce presupune obligația de a oferi 

beneficiarilor serviciilor și o adresă de contact pentru transmiterea reclamațiilor sau 

a solicitărilor de informații. Nu în ultimul rând, în anumite circumstanțe, operatorul 

site-ului trebuie să furnizeze și informații despre căile alternative de soluționare a 

litigiilor. 

În cazul tranzacțiilor între comercianți și consumatori (persoane fizice) și atunci 

când comenzile sunt efectuate online, articolul 9 al Regulamentului solicită 

comerciantului să furnizeze anumite informații specifice înainte de încheierea unui 

contract. Aceste informații se referă la diferitele etape tehnice pe care 

consumatorul trebuie să le urmeze pentru a încheia contractul, precum și la limbile 

propuse pentru încheierea contractului. De asemenea, clientul trebuie să aibă 

posibilitatea de a examina și corecta erorile de introducere a datelor înaintea 

finalizării comenzii. În plus, comerciantul trebuie să confirme în perioada anterioară 

încheierii contractului dacă acesta va fi arhivat sau nu și dacă va fi accesibil 

consumatorului. Aceste cerințe nu se aplică în cazul în care contactul inițial dintre 

cele două părți se realizează prin intermediul unui site, însă contractul fie este 

încheiat offline, fie prin schimburi de mesaje prin poșta electronică ori prin alte 

comunicări electronice individuale. Similar, cerința de a furniza informațiile 

menționate anterior nu se aplică în cazul în care părțile care nu sunt consumatori 

au convenit altfel, iar acest acord este perfectat înainte de încheierea contractului. 

Potrivit articolului 2 al Regulamentului, un consumator este definit drept orice 

persoană fizică ce acționează în alte scopuri decât cele ale activității sale 

comerciale sau profesionale. 

Conform articolului 11 al Regulamentului privind comerțul electronic, cu excepția 

cazului în care părțile care nu sunt consumatori au convenit altfel, în situația în care 

beneficiarul serviciilor societății informaționale lansează o comandă, furnizorul de 

servicii trebuie să confirme primirea comenzii prin mijloace electronice fără 

întârzieri nejustificate, de exemplu prin transmiterea unui mesaj de confirmare prin 

poșta electronică. Furnizorul de servicii trebuie, de asemenea, să pună la dispoziția 

consumatorului mijloace tehnice adecvate, eficiente și accesibile care să-i permită 

destinatarului să identifice și să corecteze erorile de introducere a datelor înainte 

de lansarea comenzii. Comanda și confirmarea de primire a acesteia se vor considera 

recepționate atunci când părțile cărora le sunt adresate pot avea acces la ele. În 

                                                           
21 Regulamentul privind contractele încheiate cu consumatorii (Informarea, Anularea și Cheltuielile suplimentare) SI 2013 Nr. 
3.134 
22 Regulamentul privind furnizarea de servicii SI 2009 Nr. 2.999 
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plus, potrivit aceluiași articol 11 al Regulamentului, confirmarea de primire a 

comenzii de către comerciant poate lua forma furnizării online a serviciului plătit. 

Regulamentul privind comerțul electronic urmează principiul "țării de origine" în 

stabilirea reglementărilor aplicabile serviciilor societății informaționale furnizate în 

cadrul frontierelor Spațiului Economic European (SEE). Principiul general este că 

furnizorul de servicii online este supus regimului juridic din statul în care acesta este 

stabilit, mai degrabă decât celui aplicabil țării în care consumatorul își are 

reședința. În conformitate cu articolul 4 al Regulamentului privind comerțul 

electronic, serviciile societății informaționale furnizate unei persoane rezidente în 

Regatul Unit sau într-un alt stat membru de către un furnizor de servicii ale societății 

informaționale cu sediul în Regatul Unit trebuie să respecte orice cerințe legale din 

Regatul Unit care intră sub incidența "domeniului coordonat". Articolul 2 al 

Regulamentului definește domeniul coordonat drept cerințele legale aplicabile 

serviciilor societății informaționale sau furnizorilor acestor servicii, indiferent dacă 

aceste cerințe sunt de natură generală sau sunt concepute special pentru aceste 

servicii sau acești furnizori. Același articol 4 prevede că autoritățile britanice 

responsabile cu aplicarea legislației vor reglementa serviciile societății 

informaționale furnizate din Marea Britanie, indiferent de țara din SEE în care aceste 

servicii sunt livrate. Pe de altă parte, serviciile societății informaționale furnizate 

din alte state ale SEE vor fi reglementate de autoritățile responsabile cu aplicarea 

legislației din țările respective. 

Articolul 4 al Regulamentului introduce și excepții de la regula "țării de origine". În 

anumite condiții, autoritățile responsabile cu aplicarea legislației pot restricționa 

prestarea unui serviciu al societății informaționale din alt stat al SEE în Regatul Unit. 

Aceste condiții care trebuie îndeplinite presupun ca:       

▪ restricțiile să fie proporționale cu obiectivele propuse și să nu depășească ceea 

ce este necesar pentru atingerea rezultatului dorit; 

▪ restricțiile să fie necesare pentru unul dintre următoarele motive: 

o protecția sănătății publice; 

o ordinea publică, inclusiv prevenirea, investigarea și urmărirea penală a 

infracțiunilor; 

o securitatea publică, inclusiv securitatea și apărarea națională; 

o protecția consumatorilor, inclusiv a investitorilor 

▪ serviciile societății informaționale în cauză să fi adus atingere obiectivelor 

menționate anterior sau să prezinte un risc serios și grav de prejudiciere pentru 

cel puțin unul dintre aceste obiective; 

▪ anterior luării măsurilor respective de restricționare, autoritățile britanice 

responsabile cu aplicarea legislației să fi solicitat statului membru în care 

prestatorul de servicii ale societății informaționale este stabilit să fi luat el însuși 

măsuri, iar acesta nu le-a luat sau cele pe care le-a luat nu au fost adecvate și 
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să fi notificat în prealabil Comisia Europeană și statul membru despre intenția de 

a lua astfel de măsuri.  

În cazul unor amenințări majore la adresa ordinii, securității și sănătății publice sau 

la adresa consumatorilor, autoritățile britanice responsabile cu aplicarea legislației 

pot lua măsuri de restricționare a serviciilor societății informaționale fără a solicita 

permisiunea statului membru în cauză și a Comisiei Europene, cu condiția ca aceste 

măsuri să fie notificate în cel mai scurt timp posibil după ce au fost luate, 

precizându-se totodată și motivele pentru care s-a considerat că a existat o astfel 

de urgență. 

În general, căile de atac disponibile pentru încălcarea unui contract încheiat online 

sunt similare cu cele existente în cazul încălcării oricărui alt tip de contract. Cu 

toate acestea, în cazul în care o cerință specifică de reglementare este încălcată, 

pot fi disponibile și alte măsuri corective. De exemplu, faptul că furnizorul de 

servicii online nu a pus la dispoziția consumatorului mijloacele tehnice care să-i 

permită identificarea și corectarea erorilor de introducere a datelor înainte de 

lansarea comenzii îi conferă acestuia din urmă dreptul de a rezilia contractul 

(articolul 14 al Regulamentului privind comerțul electronic). De asemenea, o 

încălcare a obligației furnizorului de servicii ale societății informaționale de a 

conferi beneficiarului unui astfel de serviciu dreptul de anulare, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului privind contractele încheiate cu consumatorii, va 

prelungi perioada în care consumatorul poate exercita acest drept. Nu în ultimul 

rând, comercianții care furnizează conținut digital online trebuie să ia în considerare 

și cerințele legale și căile de atac disponibile în temeiul Regulamentului privind 

contractele încheiate cu consumatorii și al Legii privind drepturile 

consumatorului23. 

În general, un comerciant online este responsabil pentru conținutul ilicit afișat pe 

site-ul său, cu excepția cazurilor în care poate invoca motive întemeiate. De obicei, 

comercianții utilizează clauze de exonerare a răspunderii (disclaimers) privind 

acuratețea și disponibilitatea conținutului digital pentru a limita așteptările 

beneficiarilor de servicii ale societății informaționale, dar și o eventuală răspundere 

în cazul furnizării din greșeală a unor informații digitale eronate. Cu toate acestea, 

utilizarea clauzelor de exonerare a răspunderii poate fi insuficientă în situația în 

care comerciantul nu poate face dovada diligenței necesare în furnizarea 

conținutului digital. Afișarea greșită a prețurilor este una dintre erorile cele mai des 

răspândite, comercianții încercând să limiteze efectele negative ale unei astfel de 

erori prin includerea în condițiile și termenii de vânzare ai acestora a unei clauze 

care prevede că un contract online poate fi considerat încheiat numai după ce au 

avut posibilitatea verificării și confirmării comenzii online. 

În situația în care un site include o facilitate pentru încărcarea unui conținut digital 

de către o terță parte, articolul 19 al Regulamentului privind comerțul electronic 

prevede că un furnizor intermediar de servicii ale societății informaționale 

                                                           
23 Legea privind drepturile consumatorului 2015 (c. 15) 
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(operatorul site-ului web) nu poate fi făcut responsabil pentru informațiile stocate 

(hosting) și conținutul furnizat de o terță parte dacă: 

▪ nu are cunoștință despre activitatea sau informația ilicită; 

▪ la momentul în care ia la cunoștință despre activitatea sau informația ilicită, 

acționează prompt pentru a elimina informațiile sau pentru a bloca accesul la 

acestea. 

În mod uzual, pentru a fi exonerați de răspundere, furnizorii intermediari de servicii 

ale societății informaționale trebuie să opereze sisteme care să permită 

utilizatorilor să le aducă la cunoștință conținutul digital ilicit de pe site-urile 

găzduite de ei, astfel încât furnizorii să aibă posibilitatea de a bloca accesul la acel 

conținut (sistem de avertizare și de eliminare de pe Internet). De asemenea, 

furnizorii de servicii de Internet își rezervă de obicei dreptul (prin termenii și 

condițiile de furnizare a respectivelor servicii) de a elimina fără înștiințare 

prealabilă conținutul, site-urile web sau adresele ilicite de Internet. Astfel de măsuri 

protejează furnizorul intermediar de servicii ale societății informaționale atunci 

când acesta acționează în calitate de simplu transmițător de informații (mere 

conduit), gazdă intermediară și temporară a informațiilor (caching) sau gazdă 

permanentă sau de lungă durată a informațiilor (hosting). Cu toate acestea, pentru 

a fi exonerați de răspundere în cazul găzduirii temporare sau permanente de 

informații (caching sau hosting), furnizorii intermediari de servicii ale societății 

informaționale trebuie să acționeze prompt pentru a elimina informațiile sau pentru 

a bloca accesul la acestea, de îndată ce a luat la cunoștință despre astfel de 

informații (articolele 17, 18 și 19 din Regulamentul privind comerțul electronic). 

În mod frecvent, furnizorii intermediari de servicii ale societății informaționale din 

Marea Britanie elimină informațiile sau blochează accesul la acestea numai în 

situația în care acest lucru le este impus printr-o hotărâre judecătorească. În 

temeiul secțiunii 97A din Legea privind drepturile de autor, proiectele tehnice și 

brevetele de invenție24, titularii (proprietarii) conținutului digital pot solicita un 

ordin judecătoresc împotriva unui  furnizor intermediar ale cărui servicii sunt 

utilizate de o terță parte pentru a aduce atingere unui drept de proprietate 

intelectuală, în vederea blocării accesului la respectivul site.  

Regulamentul privind contractele încheiate cu consumatorii și 

Regulamentul privind protecția consumatorului (Vânzările la distanță)  

Regulamentul privind contractele încheiate cu consumatorii a intrat în vigoare la 13 

iunie 2014, înlocuind Regulamentul privind protecția consumatorului (Vânzările la 

distanță)25. Noul Regulament se aplică tuturor contractelor încheiate după 13 iunie 

2014, în timp ce contractele încheiate înainte de această dată se supun prevederilor 

vechiului Regulament. Pe lângă obligațiile de informare care derivă din prevederile 

Regulamentului privind comerțul electronic, Regulamentul privind contractele 

încheiate cu consumatorii impune comercianților online să furnizeze consumatorilor 

                                                           
24 Legea privind drepturile de autor, proiectele tehnice și brevetele de invenție 1988 (c. 48) 
25 Regulamentul privind protecția consumatorului (Vânzările la distanță) SI 2000 Nr. 2.334 
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o serie de informații suplimentare. Astfel, potrivit articolului 13 al Regulamentului 

privind contractele încheiate cu consumatorii, în cazul vânzărilor la distanță 

realizate prin mijloace electronice, comercianții online trebuie să furnizeze 

consumatorilor următoarele informații cheie: 

▪ o descriere a bunurilor, serviciilor sau a conținutului digital, inclusiv informații 

despre durata minimă de valabilitate a obligațiilor care revin consumatorului 

conform contractului; 

▪ prețul total al bunului, serviciului sau al serviciului digital ori modalitatea de 

calcul a prețului dacă acesta nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată 

fiind natura bunului sau a serviciului; 

▪ modalitățile de plată pentru bunurile și serviciile achiziționate online și data 

până la care comerciantul se angajează să livreze bunurile sau să presteze 

serviciile; 

▪ costurile suplimentare de transport, de livrare și alte costuri sau modalitatea de 

calcul a acestora în cazul în care acestea nu pot fi determinate dinainte în mod 

rezonabil, precum și menționarea faptului că aceste costuri suplimentare ar 

putea fi suportate de consumator; 

▪ detalii despre existența dreptului de retragere, despre condițiile, termenele și 

procedurile de exercitare a acestui drept, inclusiv punerea la dispoziție a 

formularului standard de retragere pentru a facilita acest proces; 

▪ informații despre costul aferent returnării bunurilor și dacă clientul este ținut 

să-l achite comerciantului; 

▪ detalii despre vânzătorul online, inclusiv adresa geografică și datele de contact 

ale acestuia, dar și identitatea și adresa oricărui alt comerciant în contul căruia 

acesta acționează; 

▪ informații privind compatibilitatea conținutului digital cu componentele 

hardware și software de care comerciantul are cunoștință (sau despre care se 

poate presupune în mod rezonabil că are cunoștință). 

Articolul 14 precizează că informațiile privind caracteristicile bunurilor și serviciilor, 

durata contractului, perioada minimă de valabilitate a obligațiilor care revin 

consumatorului, precum și cele referitoare la preț, costurile de livrare și orice alte 

costuri suplimentare trebuie aduse la cunoștința consumatorului înainte ca acesta 

să lanseze comanda online. Același articol menționează că vânzătorul online trebuie 

să eticheteze într-o manieră lizibilă butonul de plasare a comenzii pentru a indica 

faptul că lansarea comenzii atrage obligația consumatorului de a plăti. Comerciantul 

trebuie să transmită consumatorului confirmarea încheierii contractului pe un suport 

durabil și într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanță 

și cel târziu la momentul livrării bunurilor sau înainte de începerea prestării 

serviciului solicitat (articolul 16 al Regulamentului privind contractele încheiate cu 

consumatorii). Cerința de a furniza confirmarea încheierii contractului pe un suport 

durabil se aplică tuturor contractelor la distanță (inclusiv celor online), cu excepția 

tranzacțiilor business-to-business (B2B), a contractelor de construcții, a celor 
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referitoare la servicii financiare, la dobândirea sau transferul unui bun imobil sau a 

celor rezultate în urma desfășurării unor licitații online.  

Trebuie menționat că legislația anglo-saxonă nu impune un regim specific pentru 

încheierea unui contract electronic. În acest caz, se aplică principiile dreptului 

comun, așa cum rezultă din hotărârile judecătorești. Pentru ca un contract online 

să fie valid, trebuie să existe o ofertă, o acceptare a ofertei, o intenție de a crea 

relații juridice între părți și termeni și condiții certe, precise, care fac obiectul 

contractului. Referitor la oferta de a contracta, legislația britanică face distincție 

între o ofertă și o invitație la negociere. Oferta este un act juridic unilateral ce 

exprimă disponibilitatea unei persoane de a încheia un contract în anumiți termeni 

declarați, fără negociere ulterioară. Cu alte cuvinte, este o propunere de a 

contracta prin care ofertantul își exprimă intenția de a se obliga în cazul acceptării 

ei de către destinatar. Pe de altă parte, invitația la negociere este privită drept o 

invitație a vânzătorului adresată altor persoane de a face o ofertă și este expresia 

intenției de a negocia un contract. 

În general, comercianții își promovează produsele utilizând o varietate de medii, 

începând cu televiziunea, radioul, continuând cu ziarele, cataloagele tipărite sau, 

mai recent, site-urile web. Ca regulă generală, jurisprudența britanică a consacrat 

principiul conform căruia majoritatea anunțurilor pentru vânzarea de bunuri și 

servicii sunt considerate invitații la negociere și nu oferte26. În această accepțiune, 

se poate considera că produsele comercializate online pot fi asimilate bunurilor 

dintr-un magazin obișnuit, jurisprudența britanică stabilind că expunerea bunurilor 

în vitrina unui magazin nu constituie o ofertă de vânzare, ci o invitație la negociere, 

încheierea contractului având loc în momentul în care bunurile sunt transferate la 

casa de marcat27. Nici afișarea prețurilor (inclusiv pe site-ul web) nu constituie o 

ofertă, vânzătorul având posibilitatea de a-și promova bunurile fără ca acest lucru 

să-l oblige să încheie un contract28. Cu toate acestea, există situații când un anunț 

de vânzare a unor bunuri sau servicii poate fi considerat drept o ofertă. Astfel, atunci 

când o parte solicită celeilalte să accepte propunerea sa ori să o informeze într-o 

perioadă determinată de timp cu privire la acceptarea propunerii sale, există 

probabilitatea ca acest lucru să fie interpretat drept o ofertă de vânzare și nu o 

invitație la negociere29. 

Prin urmare, instanțele din Marea Britanie au decis în câteva rânduri dacă o 

propunere din partea unui comerciant a reprezentat o ofertă de a contracta sau nu. 

Un prim element în fundamentarea deciziei acestora se referă la conținutul 

propunerii: cu cât aceasta este mai detaliată sau mai precisă, cu atât crește și 

probabilitatea să fie interpretată mai degrabă o ofertă decât o invitație la 

negociere. Al doilea aspect avut în vedere atunci când instanțele decid dacă o 

propunere este o ofertă sau o invitație la negociere se referă la intenția 

                                                           
26 Cazul Harris versus Nickerson (1873), cazul Grainger & Son versus Gough (1896), cazul Fisher versus Bell (1961), cazul 
Partridge versus Crittenden (1968), cazul Gibson versus Manchester City Council (1979)  
27 Cazul Pharmaceutical Society of Great Britain versus Boots Cash Chemists Ltd (1953)  
28 Argos.co.uk (1999), Kodak.co.uk (2002) și Amazon.co.uk (2003) au publicat în mod eronat prețuri mai mici decât cele reale.    
29 Cazul Philip & Co. versus Kanoblauch (1907)  
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comerciantului de a se obliga în cazul acceptării acesteia de către destinatar. O 

persoană nu face o ofertă dacă declară în mod explicit că propunerea este făcută 

fără luarea unui angajament expres. În al treilea rând, atunci când propunerea este 

transmisă mai multor persoane (de exemplu, un anunț pentru vânzarea de bunuri și 

servicii), este probabil ca aceasta să fie interpretată drept o invitație la negociere. 

În cazul bunurilor și serviciilor vândute online, un element esențial pentru a stabili 

dacă o propunere constituie o ofertă sau o invitație la negociere se referă la natura 

site-ului web. În cazul în care un site web furnizează numai informații despre 

produsele și serviciile vândute, iar orice contact cu vânzătorul se realizează prin 

alte mijloace (de exemplu, confirmarea unei comenzi prin intermediul telefonului), 

natura non-interactivă a site-ului arată intenția implicită a comerciantului de a 

negocia termenii oricărui contract. Prin urmare, în cazul unui site non-interactiv, 

există probabilitatea ca afișarea bunurilor și serviciilor pe site să fie considerată o 

invitație la negociere. Pe de altă parte, un site interactiv poate fi interpretat diferit. 

În cazul în care o persoană poate să se înregistreze pe un site web, poate alege un 

bun sau serviciu oferit spre vânzare, introducând detaliile de plată și încheind 

acordul online, afișarea respectivelor bunuri și servicii pe site-ul web poate fi 

interpretată mai mult decât o simplă invitație la negociere. Având în vedere acest 

lucru, pentru a evita eventualele probleme legate de imposibilitatea onorării cererii, 

majoritatea comercianților online din Marea Britanie depun eforturi pentru a-și crea 

și structura site-urile web astfel încât conținutul acestora să nu poată fi interpretat 

drept o ofertă ce poate fi acceptată de orice cumpărător, ci mai degrabă drept o 

invitație la negociere (ca o vitrină a unui magazin). Așadar, pentru a-și păstra 

controlul asupra clauzelor contractuale, comercianții online din Marea Britanie 

definesc termenii și condițiile propriilor site-uri web menționând expres că prin 

transmiterea unei comenzi clientul face o ofertă, dar precizând și faptul că oferta 

se consideră acceptată numai după ce comerciantul transmite un e-mail de 

confirmare a comenzii sau numai după ce a expediat bunurile respective.  

Pe lângă problema referitoare la interpretarea unei propuneri drept ofertă sau 

invitație la negociere, există și alte elemente esențiale în formarea contractelor 

electronice. Acestea se referă la analiza măsurii în care o acțiune a destinatarului 

unei oferte constituie sau nu acceptare, precum și la stabilirea momentului 

exprimării acordului cu privire la ofertă. Determinarea existenței acceptării și 

stabilirea momentului comunicării acceptării sunt importante întrucât contractele 

generează obligații juridice numai după ce oferta a fost acceptată de către 

destinatarul acesteia, iar locul acceptării determină jurisdicția în care a fost 

încheiat contractul. Legislația anglo-saxonă face distincție între mijloacele 

instantanee și non-instantanee de comunicare. În cazul comunicărilor instantanee, 

se aplică regula recepției acceptării, potrivit căreia contractul se consideră încheiat 

în momentul în care la sediul ofertantului parvine răspunsul de acceptare. În cazul 

comunicațiilor non-instantanee se aplică regula expedierii acceptării (regula 
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poștală)30, care consacră drept moment al încheierii contractului momentul 

expedierii nemijlocite a răspunsului de acceptare către ofertant. 

Legislația anglo-saxonă nu a stabilit cu precizie care dintre cele două reguli ar trebui 

să fie aplicată în cazul contractelor încheiate prin intermediul mijloacelor 

electronice. În prezent, există o întreagă dezbatere academică privind utilizarea 

uneia din cele două reguli, fiecare opțiune având propriile argumente și 

contraargumente. Adepții aplicării regulii expedierii acceptării consideră mesajele 

transmise prin intermediul mijloacelor electronice drept versiunea online a 

sistemului tradițional de poștă. Potrivit opiniei acestora, un e-mail nu este un mijloc 

de comunicare instantanee, funcționând similar scrisorilor sau telegramelor care 

necesită două terminale, un expeditor, un destinatar și o rețea prin care mesajele 

circulă. Acest argument are la bază faptul că orice comunicare presupune un timp 

pentru ca receptorul să ia cunoștință de mesajul emitentului. Dificultățile legate de 

transmiterea e-mailului, nefuncționarea rețelelor, deturnarea mesajului de către 

terți sau utilizarea unor adrese incorecte pot întârzia sau împiedica livrarea unui e-

mail. Prin urmare, în această accepțiune, riscul nelivrării mesajului furnizat prin 

mijloace electronice ar trebui să revină ofertantului, contractul fiind considerat 

încheiat în momentul transmiterii e-mail-ului de acceptare către ofertant.  

Pe de altă parte, cei mai mulți cercetători britanici consideră că în cazul 

contractelor încheiate prin mijloace electronice ar trebui să se aplice regula 

recepției acceptării. Aceștia consideră că regula expedierii acceptării (regula 

poștală) constituie o excepție de la regula generală, că a fost formulată atunci când 

nu existau alte mijloace de comunicare cu excepția poștei tradiționale și că a fost 

dezvoltată pentru a oferi certitudine comercială și contractuală într-un mediu în 

care comunicarea prin poștă putea dura câteva săptămâni. Mai mult decât atât, 

aceștia susțin că aplicarea regulii poștale ar crea dificultăți în stabilirea legii 

aplicabile și ar contravine practicilor comerciale internaționale conform cărora 

niciun comerciant nu ar trebui să fie obligat să expedieze bunurile atâta timp cât 

confirmarea acceptării nu a fost primită niciodată. Această opinie este susținută de 

un caz recent31 în care Înalta Curte a Angliei și Țării Galilor a statuat că un e-mail 

este un mijloc de comunicare instantanee, iar regula expedierii acceptării ar trebui 

să se aplice numai în cazul comunicațiilor scrise fizic. Concluzionând, regula 

generală aplicabilă contractelor încheiate online ar trebui să fie aceea a recepției 

acceptării, momentul încheierii contractului online putând fi considerat atunci când 

acceptarea ofertei este primită de sistemul informatic al ofertantului (serverul 

acestuia), deși nu există jurisprudență care să susțină sau contrazică acest lucru. 

Revenind la Regulamentul privind contractele încheiate cu consumatorii, articolul 

27 conferă dreptul consumatorului de a se retrage din contractele încheiate la 

distanță, inclusiv online. Potrivit articolului 28, consumatorii nu beneficiază de 

dreptul de anulare a contractului în cazul: 

                                                           
30 Cazul Adams versus Lindsell (1818)  
31 Cazul Thomas and Gander versus BPE Solicitors (2010)  
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▪ furnizării de bunuri sau servicii (altele decât cele referitoare la furnizare de apă, 

gaz sau electricitate sau încălzire centralizată) al căror preț depinde de 

fluctuațiile de pe piața financiară pe care comerciantul nu le poate controla și 

care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere; 

▪ furnizării de bunuri realizate după specificațiile consumatorului sau cele 

personalizate; 

▪ furnizării de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid; 

▪ furnizării de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii 

contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de 

zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care 

comerciantul nu le poate controla; 

▪ contractelor în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod specific 

comerciantului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente 

de reparație sau de întreținere; 

▪ furnizării de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament 

pentru furnizarea de astfel de publicații 

▪ contractelor încheiate în cadrul unei licitații publice; 

▪ prestării de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de 

mărfuri, închiriere de mașini, catering sau în legătură cu agrementul, în cazul în 

care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică. 

Același articol menționează că dreptul de retragere din contractele electronice nu 

mai este conferit în următoarele circumstanțe: 

▪ în cazul contractelor de furnizare a unor bunuri sigilate, care nu pot fi returnate 

din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost 

desigilate de consumator; 

▪ în cazul contractelor de furnizare a înregistrărilor audio sau video sigilate sau a 

programelor informatice sigilate care au fost desigilate după livrare; 

▪ în cazul oricărui contract de vânzare de bunuri, atunci când aceste bunuri sunt, 

potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate după livrare cu alte elemente. 

Potrivit articolului 30 al Regulamentului privind contractele încheiate cu 

consumatorii, în cazul bunurilor, perioada de retragere începe din momentul plasării 

comenzii online și expiră în termen de 14 zile de la momentul (ziua) recepționării 

bunurilor respective. În cazul în care comanda constă din bunuri multiple, termenul 

de 14 zile se calculează din momentul livrării ultimului lot. Consumatorul trebuie să 

returneze bunurile în termen de cel mult 14 zile după ce a informat comerciantul 

cu privire la decizia sa de a se retrage din contract (articolul 35). De asemenea, 

consumatorul beneficiază de dreptul de rambursare a sumelor plătite 

comerciantului online, restituirea sumelor urmând a avea loc în termen de 14 zile 

de la data recepționării bunurilor care au făcut obiectul vânzării de către comerciant 

sau în termen de 14 zile de la data primirii de către comerciant a unei dovezi din 

partea consumatorului conform căreia acesta din urmă a returnat bunurile, oricare 

dintre aceste date survine mai devreme. În caz contrar, termenul de 14 zile se 

calculează de la data la care comerciantul este informat de decizia de retragere din 
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contract a consumatorului (articolul 34). Același articol 34 precizează că valoarea 

sumelor restituite de comerciantul online poate fi redusă cu suma rezultată din 

diminuarea valorii bunurilor ca urmare a unei manipulări din partea consumatorului 

alta decât cele cea necesară pentru determinarea naturii, calităților și funcționării 

bunurilor. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a 

bunurilor, consumatorul ar trebui să le mânuiască și să le inspecteze în același mod 

în care i s-ar permite să o facă într-un magazin. De asemenea, comerciantul online 

este obligat să restituie costurile livrării bunurilor în cazul în care acestea au fost 

suportate de consumator, cu excepția situației în care consumatorul a optat inițial 

pentru un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de comerciant. 

Contractele de servicii pot fi anulate în termen de 14 zile de la momentul încheierii 

acestora (articolul 30). Comerciantul nu ar trebui să înceapă să furnizeze serviciul 

înaintea expirării perioadei de retragere de 14 zile, cu excepția cazului în care 

consumatorul solicită în mod expres acest lucru pe un suport durabil (articolul 36). 

De asemenea, articolul 36 precizează că, în cazul în care consumatorul a solicitat 

comerciantului începerea furnizării serviciului în timpul perioadei de retragere, 

exercitându-și ulterior dreptul de anulare a contractului, comerciantul este 

îndreptățit să rețină din sumele restituite consumatorului contravaloarea serviciilor 

prestate până în acel moment. În plus, consumatorul își pierde dreptul de anulare a 

contractului de servicii dacă în intervalul celor 14 zile de la momentul semnării 

contractului serviciile au fost prestate integral, iar executarea a început cu acordul 

prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință 

de faptul că își va pierde dreptul de retragere după executarea completă a 

contractului de către comerciant. De remarcat și faptul că anumite contracte de 

servicii nu permit exercitarea dreptului de retragere, astfel de exemple fiind 

rezervările la hoteluri, la evenimente culturale și sportive, a biletelor de zbor, a 

închirierilor de autovehicule sau a lucrărilor urgente de reparație și întreținere.     

Regulamentul privind contractele încheiate cu consumatorii include prevederi 

specifice și pentru conținutul digital, respectiv acele date produse și livrate în formă 

digitală. Și în acest caz, comerciantul nu trebui să furnizeze conținutul digital 

(descărcări de muzică sau software) înaintea expirării perioadei de retragere de 14 

zile, cu excepția cazului în care consumatorul și-a dat consimțământul expres în 

acest sens (articolul 37). De asemenea, consumatorul trebuie să confirme că a luat 

cunoștință de faptul că își pierde dreptul de retragere în momentul în care începe 

descărcarea conținutului digital. În cazul în care consumatorul nu-și dă 

consimțământul, acesta va trebui să aștepte până la expirarea perioadei de 

retragere pentru a putea descărca conținutul digital. 

În cazul în care comerciantul online nu a transmis consumatorului informațiile 

privind dreptul de anulare a comenzii, indiferent dacă este vorba despre bunuri, 

servicii sau conținut digital, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârșitul 

perioadei inițiale de retragere (articolul 31). Nu în ultimul rând, articolul 40 al 

Regulamentului prevede că un comerciant nu va putea să perceapă o plată 

suplimentară din partea unui consumator pentru un articol adițional celui pentru 
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care s-au înțeles anterior în cazul în care nu a obținut consimțământul expres al 

consumatorului. De exemplu, comercianților nu li se permite să perceapă o plată 

suplimentară pentru o garanție extinsă care a fost adăugată în coșul de cumpărături 

al consumatorului odată cu articolul propriu-zis prin intermediul unor opțiuni incluse 

în mod automat pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita plata 

suplimentară (pre-ticked boxes). În acest caz, consumatorul poate pretinde 

rambursarea acestei plăți. 

Legea privind drepturile consumatorului  

Legea privind drepturile consumatorului a intrat în vigoare la 1 octombrie 2015 și a 

înlocuit trei importante acte normative: Legea privind vânzarea bunurilor32, Legea 

privind furnizarea de bunuri și servicii33 și Regulamentul privind clauzele abuzive în 

contractele încheiate cu consumatorii34. Legea vizează toate întreprinderile 

indiferent dacă furnizează bunuri sau servicii care sunt comercializate online sau 

offline. 

Legea privind drepturile consumatorului definește o serie de condiții pe care trebuie 

să le îndeplinească atât bunurile și serviciile, cât și conținutul digital. Astfel, 

bunurile și conținutul digital, indiferent dacă sunt comercializate online sau offline, 

trebuie să aibă o calitate satisfăcătoare (articolele 9 și 34). Calitatea bunurilor sau 

conținutului digital este satisfăcătoare dacă îndeplinește standardul pe care o 

persoană rezonabilă îl consideră satisfăcător ținând cont de: 

▪ orice descriere a bunurilor/ conținutului digital; 

▪ prețul bunurilor sau conținutului digital și 

▪ orice declarație publică privind caracteristicile specifice ale bunurilor/ 

conținutului digital făcută de comerciant, producător sau reprezentantul 

acestora.     

În al doilea rând, bunurile și conținutul digital trebuie să corespundă unui scop 

special, dacă, înainte de încheierea contractului, consumatorul face cunoscut 

comerciantului (în mod expres sau implicit) acest scop specific pentru care încheie 

respectivul contract de furnizare de bunuri/ conținut digital (articolele 10 și 35). 

Această cerință nu se aplică în cazul în care circumstanțele arată că respectivul 

consumator nu s-a bazat sau nu era rezonabil să se bazeze pe calificarea sau 

judecata comerciantului. În al treilea rând, bunurile și conținutul digital trebuie să 

corespundă descrierii date de comerciant și să posede calitățile bunurilor/ 

conținutului digital pe care comerciantul le-a prezentat consumatorului ca mostră 

sau ca model (articolele 11 și 36). 

În cazul în care bunurile sau conținutul digital nu îndeplinesc oricare dintre cele trei 

criterii menționate anterior, consumatorul este îndreptățit să pretindă despăgubiri 

din partea comerciantului. În cazul bunurilor, consumatorul are dreptul legal pe 

termen scurt de a respinge bunurile care prezintă o calitate nesatisfăcătoare, care 

                                                           
32 Legea privind vânzarea bunurilor 1994 (c. 35) 
33 Legea privind furnizarea de bunuri și servicii 1982 (c. 29) 
34 Regulamentul privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii SI 1999 Nr. 2.083 
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sunt inadecvate scopului specific sau care nu corespund descrierii comerciantului. 

Exercitarea acestui drept este limitată la 30 de zile de la momentul recepționării 

bunurilor achiziționate online, consumatorul fiind îndreptățit la o rambursare 

completă a sumelor plătite comerciantului online (articolele 19, 20 și 22). După 

expirarea celor 30 de zile, consumatorul nu mai deține dreptul legal de respingere 

a bunurilor defecte, deși unii comercianți pot oferi o perioadă extinsă pentru 

rambursarea completă a sumelor plătite de comerciant. Dreptul de respingere nu se 

aplică conținutului digital achiziționat sub forma descărcărilor de muzică, jocuri sau 

aplicații. 

După expirarea celor 30 de zile, consumatorul poate cere comerciantului să repare 

bunurile/ conținutul digital defect(e) sau să le (îl) înlocuiască, în ambele cazuri 

gratuit, cu excepția situațiilor în care acest lucru este imposibil sau disproporționat 

în raport cu alte căi de remediere (articolele 19, 23, 42 și 43). Consumatorul își 

poate exprima preferința pentru una din cele două căi de remediere (reparare sau 

înlocuire), însă comerciantul are dreptul de a o alege pe cea care îi este mai la 

îndemână sau mai ieftină. În cazul în care încercarea de reparare sau înlocuire a 

bunului/ conținutului digital defect eșuează, consumatorul poate solicita 

rambursarea sumelor plătite sau o reducere corespunzătoare a prețului în cazul în 

care dorește să păstreze respectivul bun/ conținut digital (articolele 24, 44 și 45). 

Consumatorul este îndreptățit la rambursarea parțială sau integrală a sumelor 

plătite și nu la repararea sau înlocuirea bunului/ conținutului digital defect atunci 

când (articolele 23 și 43): 

▪ costul reparării bunului/ conținutului sau înlocuirii acestuia este disproporționat 

în comparație cu valoarea bunului/ conținutului digital; 

▪ repararea sau înlocuirea este imposibil de realizat; 

▪ repararea sau înlocuirea ar cauza un inconvenient semnificativ pentru 

consumator; 

▪ repararea sau înlocuirea s-ar efectua într-un interval nerezonabil de timp. 

În cazul în care repararea sau înlocuirea bunului/ conținutului digital nu este posibilă 

sau atunci când încercarea de reparare eșuează ori bunul/ conținutul digital care l-

a substituit pe cel inițial se dovedește a fi la rândul său defect, consumatorul poate 

păstra bunul/ conținutul digital beneficiind de dreptul de a i se restitui o parte din 

prețul plătit sau poate respinge definitiv respectivul bun/ conținut digital, fiind 

îndreptățit să i se restituie integral prețul plătit. 

În cazul în care consumatorul descoperă în primele 6 luni de la recepționarea 

bunurilor/ conținutului digital că acestea aveau o calitate nesatisfăcătoare, erau 

inadecvate scopului specific sau nu corespundeau descrierii comerciantului, defectul 

este prezumat a fi existat din momentul recepționării sau dobândirii dreptului de 

proprietate asupra acestora. În acest interval de timp, consumatorul are dreptul de 

a solicita repararea sau înlocuirea bunurilor/ conținutului digital ori reducerea 

corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului, cu excepția cazului în care 

comerciantul online poate dovedi defectul a survenit după recepționarea bunului/ 
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conținutului digital de către consumator. Dacă încercarea de reparare sau de 

înlocuire eșuează, consumatorul are dreptul de a respinge bunul/ conținutul digital 

achiziționat online, fiind îndreptățit la restituirea integrală a sumei plătite sau poate 

solicita o reducere corespunzătoare a prețului în cazul în care dorește păstrarea 

bunului/ conținutului digital. În cazul în care în urma încercării nereușite de 

reparare sau înlocuire, consumatorul optează pentru respingerea finală a bunului/ 

conținutului digital, comerciantul nu poate face nicio deducere din suma restituită 

consumatorului. Singura excepție de la această regulă o constituie autovehiculele, 

în cazul cărora comerciantul poate face o reducere rezonabilă a sumelor restituite 

consumatorului corespunzător utilizării autovehiculelor după primele 30 de zile de 

la recepționarea acestora (articolele 19 și 42). 

În cazul în care consumatorul descoperă după primele 6 luni de la recepționarea 

bunurilor/ conținutului digital că acestea aveau o calitate nesatisfăcătoare, erau 

inadecvate scopului specific sau nu corespundeau descrierii comerciantului, sarcina 

probării existenței defectului la momentul recepționării sau dobândirii dreptului de 

proprietate asupra acestora revine consumatorului. În practică, acest lucru 

presupune elaborarea unor rapoarte de expertiză sau furnizarea unor dovezi privind 

probleme similare din întreaga gamă de produse. În situația în care un comerciant 

refuză să repare sau să înlocuiască un bun/ conținut digital defect, consumatorul 

poate înainta o plângere la instanța de revendicări minore pentru produse defecte 

în termen de 6 ani în cazul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, respectiv cinci 

ani în cazul Scoției.   

În cazul conținutului digital, pe lângă toate aspectele menționate anterior, trebuie 

precizat și faptul că vânzătorul online este obligat să despăgubească un consumator 

în situația în care conținutul digital furnizat a deteriorat un dispozitiv sau un alt 

conținut digital deținut de consumator. Acest lucru se aplică în cazul în care 

prejudiciul nu s-ar fi produs în situația în care conținutul digital ar fi fost furnizat 

cu o diligență și competență rezonabilă din partea comerciantului, chiar dacă acest 

conținut digital a fost oferit cu titlu gratuit (articolul 46). 

Legea privind drepturile consumatorului stabilește că bunurile/ conținutul digital 

rămân în responsabilitatea comerciantului până la intrarea acestora în posesia fizică 

a consumatorului sau a persoanei desemnate explicit de către acesta pentru a le 

recepționa (articolul 29). Aceasta înseamnă că vânzătorul online este responsabil 

pentru serviciile furnizate de firmele de curierat pe care le angajează. Cu excepția 

cazului în care părțile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, comerciantul 

este obligat să livreze bunurile transferând posesia fizică sau controlul asupra 

bunurilor către consumator într-un interval standard de cel mult 30 de zile de la 

încheierea contractului (articolul 28). În cazul în care comerciantul nu și-a îndeplinit 

obligația de a livra bunurile în momentul convenit cu consumatorul sau în termenul 

stabilit de 30 de zile, consumatorul are următoarele opțiuni: 
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▪ în cazul în care livrarea în termenul convenit era esențială, consumatorul are 

dreptul de a rezilia contractul și de a solicita restituirea integrală a sumelor 

plătite; 

▪ în cazul în care livrarea în termenul convenit nu era esențială, însă stabilirea 

unui nou termen rezonabil de livrare nu este posibilă, consumatorul are dreptul 

de a anula comanda și de a solicita restituirea integrală a sumelor plătite; 

▪ în cazul în care livrarea în termenul convenit nu era esențială și se poate stabili 

un nou termen rezonabil de livrare, consumatorul poate acorda un termen 

suplimentar de efectuare a livrării, iar dacă nici acesta nu este respectat are 

dreptul de a rezilia contractul și de a solicita restituirea integrală a sumelor 

plătite. 

Legea privind drepturile consumatorului este aplicabilă și contractelor de servicii 

încheiate între comercianți și consumatorilor. Astfel, legea reglementează atât 

serviciile de sine-stătătoare (servicii de divertisment, de curățenie, de reprezentare 

juridică, de intermediere imobiliară, de contabilitate, de reparații la domiciliu cu 

materialele clientului etc.), cât și serviciile care însoțesc furnizarea anumitor bunuri 

(servicii de reparare a autovehiculelor împreună cu furnizarea de piese de schimb, 

servicii de instalare a echipamentelor electrocasnice, a mobilierului, servicii de 

amenajări interioare cu materialele furnizate de comerciant etc.). 

Prestarea tuturor acestor categorii de servicii trebuie să respecte următoarele 

reguli: 

▪ comerciantul trebuie să presteze serviciul cu o diligență și competență 

rezonabilă (articolul 49); 

▪ informațiile rostite sau scrise despre comerciant sau serviciul prestat de acesta 

sunt obligatorii în cazul în care consumatorul se bazează pe acestea atunci când 

încheie contractul (articolul 50); 

▪ serviciul trebuie furnizat la un preț rezonabil, atunci când acesta nu este 

convenit în prealabil (articolul 51); 

▪ serviciul trebuie prestat într-un interval rezonabil de timp, în cazul în care nu a 

fost stabilită sau convenită o perioadă expresă de timp (articolul 52). 

În cazul în care serviciul prestat nu îndeplinește oricare dintre criteriile menționate 

anterior, consumatorul are la dispoziție mai multe căi de remediere. De exemplu, 

comerciantul este obligat fie să refacă acea parte necorespunzătoare a serviciului 

prestat, fie să presteze încă o dată serviciul în totalitatea lui, fără niciun cost 

suplimentar, într-un interval rezonabil de timp și fără a produce inconveniente 

semnificative consumatorului (articolele 54 și 55). În situațiile în care repetarea 

prestării serviciului este imposibilă sau aceasta nu se poate realiza într-un interval 

rezonabil de timp ori fără a provoca inconveniente semnificative, consumatorul are 

dreptul de a solicita o reducere corespunzătoare a prețului. În funcție de gravitatea 

defectelor, sumele restituite consumatorului pot ajunge la 100% din prețul plătit, 

comerciantul fiind obligat să ramburseze aceste sume într-un termen de 14 zile de 
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la data stabilirii dreptului consumatorului de beneficia de despăgubiri (articolele 54 

și 56). 

Termenii și condițiile standard ale comercianților vor fi considerate încorporate într-

un contract numai dacă sunt aduse la cunoștința celeilalte părți înainte de 

încheierea contractului35. Instanțele din Marea Britanie nu au consacrat încă o regulă 

definitivă privind includerea termenilor standard în cadrul unui contract încheiat 

online. Cea mai eficientă modalitate de încorporare a termenilor standard într-un 

contract încheiat prin mijloace electronice constă în crearea și structurarea site-

ului astfel încât clientul să nu poată finaliza comanda până nu parcurge integral 

acești termeni ai comerciantului și nu bifează opțiunea prin care își exprimă acordul 

prin apăsarea unui buton de tipul Sunt de acord/ Accept. Aceste contracte sunt 

cunoscute sub denumirea de contracte click-wrap. În contextul contractelor de 

licență software (cunoscute sub denumirea de acorduri de licență pentru utilizatorii 

finali - EULA), în Marea Britanie există alte două tipuri de contract: 

▪ contractele de tipul browse-wrap, potrivit cărora un utilizator este informat că 

prin continuarea folosirii software-ului acesta va fi obligat să respecte anumiți 

termeni și condiții, dar fără ca utilizatorul să fie nevoit să acționeze într-un 

anume fel pentru a le accepta; 

▪ contractele de tipul shrink-wrap, potrivit cărora un utilizator achiziționează un 

produs software pe suport fizic, iar termenii și condițiile sunt incluse ori în 

ambalaj ori într-un fișier care trebuie  deschis în timpul instalării.  

Potrivit notelor explicative ale Legii privind drepturile consumatorului, este puțin 

probabil ca metodele de tipul browse-wrap să fie interpretate de o instanță britanică 

drept contracte care să genereze obligații contractuale pentru consumatori în lipsa 

unei acceptări valide din partea acestora, așa cum se întâmplă în cazul contractelor 

de tip click-wrap. De asemenea, există o mare probabilitate ca și metodele de tipul 

shrink-wrap să nu poată fi opozabile consumatorilor întrucât acestea ar putea 

conține clauze abuzive. Astfel, Anexa nr. 2 a Legii privind drepturile consumatorului 

cuprinde o listă a clauzelor care pot fi considerate abuzive în contractele încheiate 

cu consumatorii. Una dintre aceste clauze face referire la termenii și condițiile care 

au ca obiect sau efect angajarea irevocabilă a consumatorului prin clauze cu care 

acesta nu a putut să se familiarizeze înainte de încheierea contractului 

În contextul contractelor business-to-business (B2B), este puțin probabil ca o metodă 

de tipul browse-wrap să genereze obligații contractuale pentru utilizator - persoană 

juridică, întrucât acesta nu are nicio posibilitate să accepte termenii și condițiile. 

Situația metodelor de tipul shrink-wrap în cazul contractelor B2B nu a fost încă 

clarificată, fiind supusă dezbaterii academice. Chiar dacă termenii contractului de 

tipul shrink-wrap pot menționa că prin descărcarea software-ului utilizatorul este 

de acord să respecte condițiile licenței, el nu este încă familiarizat cu acești termeni 

la momentul încheierii contractului. Curtea de Sesiune din Scoția (instanța civilă 

supremă din Scoția) a statuat că o licență shrink-wrap a generat obligații 

                                                           
35 Cazul Parker versus SE Railway (1877), cazul Alexander versus Railway Exec (1951)  
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contractuale într-un caz36 în care un pachet software a avut inscripționat pe el faptul 

că deschiderea pachetului presupune acceptarea termenilor și condițiilor, instanța 

considerând că entitatea cumpărătoare putea returna software-ul ambalat până la 

momentul deschiderii pachetului. Cu toate acestea, în absența jurisprudenței 

engleze în această problemă, regula juridică pentru această practică de afaceri 

rămâne neclară în legislația anglo-saxonă.  

În general, comercianții online sunt liberi să utilizeze condițiile contractuale pe care 

le consideră rezonabile, însă acești termeni nu pot fi abuzivi. Potrivit articolului 62 

al Legii privind drepturile consumatorului o clauză contractuală este considerată 

abuzivă în cazul în care, în contradicție cu cerința de bună credință, provoacă un 

dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților care decurg din 

contract, în detrimentul consumatorului. O clauză abuzivă utilizată într-un contract 

încheiat cu un consumator de către un comerciant online nu creează obligații pentru 

consumator. În vederea evaluării caracterului abuziv al unei condiții contractuale 

sunt avute în vedere următoarele aspecte: 

▪ natura bunurilor sau a serviciilor la care se referă contractul; 

▪ toate circumstanțele legate de încheierea contractului și 

▪ toți ceilalți termeni ai contractului sau ai oricărui alt contract de care acesta 

depinde.   

Evaluarea caracterului abuziv al termenilor și condițiilor poate viza inclusiv definirea 

obiectului contractului și caracterul adecvat al prețului în raport cu bunurile, 

conținutul digital sau serviciile furnizate în temeiul acestuia, cu excepția cazului în 

care aceste condiții sunt atât transparente, cât și bine evidențiate. Un termen este 

transparent dacă este exprimat sau redactat într-un limbaj clar și inteligibil. Un 

termen este bine evidențiat dacă este adus la cunoștința consumatorului în așa fel 

încât un consumator mediu (adică un consumator normal informat, suficient de atent 

și avizat) să devină conștient de acest termen (articolul 64). 

Atunci când contractele încheiate cu consumatorii de către un comerciant online 

includ clauze abuzive, aceste clauze nu mai creează obligații pentru consumator. Cu 

toate acestea, contractul continuă să angajeze părțile în măsura în care poate 

continua să existe fără respectivele clauze abuzive (articolul 67). De asemenea, 

articolul 69 al Legii privind drepturile consumatorului prevede că în situația în care 

există îndoieli privind sensul unei clauze va prevala interpretarea cea mai favorabilă 

consumatorului. În plus, Anexa nr. 2 a Legii privind drepturile consumatorului 

conține o listă neagră a clauzelor abuzive, dintre acestea cele mai importante fiind 

cele care se referă la: drepturi și obligații inechitabile între consumator și 

comerciant, perceperea unor sume disproporționat de mari în cazul în care 

consumatorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale, modificarea unilaterală a 

bunurilor sau serviciilor care urmează a fi furnizate sau a caracteristicilor acestora, 

creșterea prețului bunurilor sau serviciilor furnizate fără acorda dreptul 

consumatorului de a anula contractul etc. Numai o instanță poate decide dacă un 

                                                           
36 Cazul Beta Computers (Europe) Ltd versus Adobe Systems (Europe) Ltd (1995)  
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termen sau o condiție contractuală este abuzivă, însă orice consumator poate 

înainta o plângere referitoare la existența unei clauze abuzive către Departamentele 

Locale pentru Standarde Comerciale sau către Autoritatea pentru Concurență și 

Piețe (CMA), cărora legea le conferă competențe de aplicare și investigare în 

domeniul clauzelor contractuale abuzive (articolul 70 și Anexele nr. 3 și 5 din Legea 

privind drepturile consumatorului). 

Regulamentul asupra confidențialității și comunicațiilor electronice  

Regulamentul asupra confidențialității și comunicațiilor electronice37 impune 

obligații prestatorilor de servicii publice de comunicații electronice în vederea 

adoptării măsurilor tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru protejarea 

securității serviciilor pe care le furnizează (articolul 5). Aceasta înseamnă că 

prestatorii de servicii publice de comunicații electronice trebuie: 

▪ să se asigure că datele personale pot fi accesate numai de personal autorizat și 

în scopuri autorizate legal; 

▪ să protejeze datele personale pe care le stochează și le transmit împotriva 

deteriorării accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării sau 

divulgării neautorizate a acestora; 

▪ să asigure implementarea unei politici de securitate pentru prelucrarea datelor 

cu caracter personal. 

Articolul 6 al Regulamentului asupra confidențialității și comunicațiilor electronice 

reglementează utilizarea cookie-urilor, precizând că operatorii site-urilor web nu 

pot stoca sau accesa informații stocate în echipamentul terminal al unui utilizator 

decât în măsura în care respectivul utilizator a primit informații clare și complete 

cu privire la scopul prelucrării acestor informații, exprimându-și totodată 

consimțământul pentru acest lucru. În mod concret, acest lucru presupune 

publicarea pe site a unei notificări privind utilizarea cookie-urilor, prin care se 

specifică tipurile de cookie-uri folosite și mecanismul care permite utilizatorilor să 

accepte sau să refuze utilizarea acestora (prin bifarea unei căsuțe). Articolul 6 nu 

se aplică și cookie-urilor care sunt strict necesare pentru a furniza un serviciu online 

solicitat de utilizator. 

Regulamentul asupra confidențialității și comunicațiilor electronice impune o serie 

de obligații comercianților care desfășoară activități de marketing direct prin 

intermediul mesajelor transmise prin poșta electronică. Articolul 23 al 

Regulamentului solicită expeditorilor de mesaje electronice (e-mail-uri) în scopuri 

de marketing direct să indice o adresă valabilă la care destinatarul să poată trimite 

o cerere de încetare a altor comunicări de acest tip. De asemenea, același articol 

interzice trimiterea de mesaje electronice care ascund sau indică o identitate falsă 

a expeditorului. În plus, articolul 22 interzice trimiterea de e-mail-uri nesolicitate 

către abonații sau utilizatorii individuali în scopuri de marketing direct, cu excepția 

cazului în care aceștia au notificat expeditorul că sunt de acord cu transmiterea 

                                                           
37 Regulamentul asupra confidențialității și comunicațiilor electronice SI 2003 Nr. 2.426 
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unor astfel de comunicări de către sau la inițiativa expeditorului. Există o excepție 

de la cerința consimțământului prealabil (soft opt-in), care permite unui comerciant 

să trimită e-mail-uri în scopuri de marketing direct fără acordul destinatarului. 

Această excepție se aplică atunci când: 

▪ detaliile de contact au fost obținute în cursul unei vânzări anterioare sau în cursul 

unei negocieri desfășurate pentru o vânzare anterioară; 

▪ promovarea directă actuală se referă la produse sau servicii similare cu cele 

vândute anterior; 

▪ destinatarului mesajului electronic i s-a oferit în mod clar și distinct posibilitatea 

de a se opune la folosirea detaliilor sale de contact electronic în momentul 

furnizării lor și la fiecare mesaj ulterior. 

Legea privind protecția datelor 

Legea privind protecția datelor38 introduce în legislația britanică setul de norme la 

nivelul UE privind protecția datelor (Regulamentul general privind protecția datelor 

- Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date). 

Spre deosebire de Regulamentul 2016/679, Legea privind protecția datelor din 

Marea Britanie impune obligații directe numai operatorilor de date (entități care 

determină scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal), dar nu 

și procesatorilor de date (entități care sunt împuternicite de operator și care 

prelucrează datele cu caracter personal în numele acestuia, pe baza unor 

instrucțiuni). De regulă, aceste obligații sunt transferate contractual între operatorii 

și procesatorii de date. 

Legea privind protecția datelor se aplică datelor cu caracter personal. Acestea sunt 

orice informații prin intermediul cărora o persoană fizică poate fi identificată direct, 

prin referire la un element de identificare (nume, număr de identificare etc.) sau 

indirect, prin combinarea acestor date cu altele accesibile operatorului de date 

(aflate deja în posesia operatorului sau care sunt disponibile dintr-o sursă accesibilă 

acestuia). În contextul Legii privind protecția datelor, datele cu caracter personal 

includ: 

▪ datele deținute electronic; 

▪ datele care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor (de exemplu, date 

structurate astfel încât să permită accesul rapid la informațiile referitoare la o 

anumită persoană în baza unor criterii specifice, fără a fi necesară căutarea prin 

intermediul datelor); 

▪ datele care nu se încadrează în niciuna din categoriile de mai sus, dar sunt fie 

registre medicale sau de educație, fie date deținute de o autoritate publică. 

Legea privind protecția datelor se aplică operatorilor de date care sunt stabiliți în 

Marea Britanie, dar și celor care nu sunt stabiliți în Marea Britanie sau în alt stat 

                                                           
38 Legea privind protecția datelor 2018 (c. 12) 
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membru al UE, dar care utilizează echipamente de procesare a datelor pe teritoriul 

Marii Britanii. În contextul legii, entitățile "stabilite în Marea Britanie" desemnează 

orice persoană care își are reședința obișnuită în Regatul Unit, orice entitate 

constituită în temeiul legislației britanice, orice parteneriat sau o altă formă de 

asociere fără personalitate juridică constituită în temeiul legislației anglo-saxone 

sau orice altă persoană care desfășoară activități liberale prin intermediul unui 

birou, sucursală sau agenție de pe teritoriul Marii Britanii (articolul 207). O largă 

categorie de date sunt exceptate de la aplicarea prevederilor legii în scopul 

protejării unor interese specifice importante în domenii precum: securitate 

națională; infracționalitate și fiscalitate; sănătate, educație și domeniul social; 

imigrație; activitatea de reglementare; cercetare, istorie și statistică; jurnalism, 

literatură și artă etc.. 

În conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor, următoarele șase 

principii generale se aplică prelucrării datelor cu caracter personal: 

▪ Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate corect și în mod legal 

(articolul 34) și, în mod special, trebuie prelucrate: 

o numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele 

condiții: 

• persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale 

cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

• prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care 

persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea 

persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

• prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care 

îi revine operatorului; 

• prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei 

vizate sau ale altei persoane fizice; 

• prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește 

unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu 

care este învestit operatorul; 

o prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator 

sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau 

drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită 

protejarea datelor cu caracter personal. 

▪ în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal (originea rasială sau 

etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, 

apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice, date privind 

sănătatea, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală), numai dacă și în 

măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții (Anexa nr. 8): 
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o persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor 

date cu caracter personal; 

o prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării 

unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul 

ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale; 

o prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei 

vizate (atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică 

de a-și da consimțământul) sau ale unei alte persoane fizice (atunci când 

consimțământul respectivei persoane nu poate fi în mod rezonabil obținut); 

o prelucrarea este necesară pentru protejarea copiilor și a persoanelor expuse 

riscului; 

o prelucrarea este necesară pentru prevenirea fraudelor; 

o prelucrarea este necesară pentru administrarea justiției sau pentru 

exercitarea unei funcții publice; 

o prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în 

mod deliberat de către persoana vizată; 

o prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 

drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției 

lor judiciare; 

o prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a 

muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui 

diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui 

tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau 

de asistență socială; 

o prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății 

publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la 

adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță 

a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale;  

o prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri 

de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice. 

▪ Datele cu caracter personal trebuie să fie colectate în scopuri determinate, 

explicite și legitime și să nu fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu 

aceste scopuri (articolul 36);  

▪ Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea 

ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate (articolul 37); 

▪ Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, în cazul în care este necesar, 

să fie actualizate (articolul 38); 

▪ Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care permite 

identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada 

necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele (articolul 39); 
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▪ Datele cu caracter personal trebuie prelucrate într-un mod care asigură 

securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, prin luarea de măsuri 

tehnice sau organizatorice corespunzătoare (articolul 40). 

În momentul obținerii datelor cu caracter personal, operatorul de date trebuie să 

furnizeze persoanei vizate următoarele informații, indiferent dacă aceste date au 

fost obținute direct de la persoana vizată sau indirect, de la o terță parte (articolul 

44):  

▪ identitatea și datele de contact ale operatorului de date; 

▪ dacă administratorul de date a desemnat un reprezentant în sensul Legii privind 

protecția datelor și, dacă da, identitatea acestuia; 

▪ scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul 

juridic al prelucrării; 

▪ orice informații suplimentare necesare, având în vedere circumstanțele specifice 

în care datele sunt sau urmează a fi prelucrate. 

Cu toate acestea, informațiile menționate anterior nu trebuie furnizate atunci când 

acest lucru ar necesita eforturi disproporționate sau când prelucrarea este necesară 

în vederea respectării unei obligații legale căreia îi este supus operatorul de date 

(fără a include obligațiile legale în baza unui contract). 

Legea privind protecția datelor stabilește următoarele drepturi ale persoanei 

vizate: 

▪ dreptul de acces la datele cu caracter personal (articolul 45); Persoana vizată 

poate solicita în scris de la un operator de date o confirmare că se prelucrează 

sau nu date cu caracter personal care o privesc, iar în caz afirmativ: 

o acces la o copie a datelor personale; 

o detalii despre scopul pentru care datele cu caracter personal sunt procesate; 

o detalii privind beneficiarii sau categoriile de destinatari cărora le pot fi 

dezvăluite datele cu caracter personal și 

o sursa datelor cu caracter personal. 

▪ dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc 

(articolul 46); 

▪ dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat - articolul 47); 

▪ dreptul la restricționarea prelucrării (articolul 47); 

▪ dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat (articolul 

49); 

▪ dreptul la opoziție (articolul 99); 

▪ dreptul la despăgubiri (articolul 168).  
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3.2 Comerțul electronic în Olanda 

3.2.1 Aspecte generale 

Datele statistice39 arată că volumul vânzărilor B2C realizate în Olanda pe parcursul 

anului 2017 a fost de aproximativ 22,5 miliarde euro. Prin urmare, piața comerțului 

electronic din Olanda a reprezentat aproximativ 3,7% din volumul total al vânzărilor 

online de tipul B2C realizate la nivel european, fiind devansată doar de Marea 

Britanie (32,7%), Franța (15,8%), Germania (14,2%), Rusia (4,8%), Spania (4,7%) și 

Italia (3,8%). Pentru anul 2018, Ecommerce Foundation estimează o nouă expansiune 

a pieței comerțului electronic în Olanda, volumul total al vânzărilor online de tip 

B2C în această țară urmând să ajungă la aproximativ 24,95 miliarde euro. O tendință 

ascendentă a cunoscut și ponderea comerțului electronic în PIB al Olandei: de la 

numai 1,2% în 2009 la peste 3,1% în anul 2017. Potrivit aceleiași surse, ponderea 

estimată a comerțului electronic în PIB al Olandei este de așteptat să ajungă în 2018 

la aproximativ 3,4%. 

 

                                                           
39 The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation 

Volumul vânzărilor prin comerțul electronic (B2C) în Olanda (miliarde Euro) și ponderea în PIB (%)

Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation, Eurostat 2018
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Din volumul total al vânzărilor B2C realizate în Olanda la nivelul anului 2017, 

aproximativ 57% reprezintă comerț electronic cu produse, restul de 43% constând în 

vânzări online de servicii. Cea mai mare pondere în volumul total al vânzărilor online 

de produse o dețin articolele de îmbrăcăminte (17,8%), acestea fiind urmate de 

echipamentele IT40 (11,9%), echipamentele de telecomunicații41 (11,9%), produsele 

alimentare și de băcănie (9,9%), articolele de încălțăminte și accesorii42 (8,9%) și 

produsele pentru casă și grădinărit43 (8,9%). Clasamentul produselor comercializate 

online în funcție de volumul valoric al vânzărilor B2C este completat de: produsele 

media și de divertisment44 (6,9%), produsele electronice pentru uz casnic45 (5,9%), 

produsele electronice de consum46 (4,0%), jucăriile (3,0%), articolele sportive și de 

recreere47 (2,0%) și produsele pentru sănătate și înfrumusețare48 (2,0%). Restul 

produselor reprezintă 6,9% din totalul vânzărilor online și includ componentele și 

piesele pentru autoturisme, ochelarii pentru vedere și lentilele de contact, 

articolele de papetărie, accesoriile pentru animale de companie și produsele 

erotice. Serviciile cu cea mai mare pondere în volumul vânzărilor online din Olanda 

cuprind: serviciile de transport aerian și cazare49 achiziționate separat (35,4%), 

serviciile de asigurare a imobilelor/ auto/ de viață/ de călătorie (24,2%), pachetele 

integrate de servicii turistice (22,2%) și biletele pentru evenimente50.    

                                                           
40 Calculatoare, laptop-uri, tablete, instrumente muzicale, inclusiv software, stick-uri USB, DVD-uri și CD-uri înregistrabile, 
cartușe cu cerneală și alte accesorii pentru calculatoare 
41 Telefoane mobile, smartphone-uri, accesorii pentru telefoane mobile (căști audio), cartele preplătite și abonamente pentru 
telefoane mobile 
42 Accesoriile includ bijuterii, ceasuri, ochelari de soare, poșete și genți, portofele.  
43 Mobilier, inclusiv pentru dotarea bucătăriilor, perdele și jaluzele, decorațiuni, corpuri și aplice de iluminat, becuri, seturi 
de tacâmuri, articole pentru curățat, unelte pentru grădinărit, flori și plante pentru casă și grădină 
44 Muzică, filme, jocuri, cărți în format hard și electronice, abonamente pentru ziare și reviste   
45 Combine frigorifice, aragaze, cuptoare, mașini de spălat (inclusiv vase), aparate de aer condiționat, echipamente de mici 
dimensiuni pentru îngrijire personală, confort la domiciliu și aparate de bucătărie.   
46 Camere foto, echipamente audio-video, electronice pentru autoturisme (GPS, audio etc.)  
47 Încălțăminte pentru activități sportive, articole pentru practicarea unor sporturi (rachete de tenis, crose de hochei etc.), 
biciclete și accesorii, articole pentru călătorii și drumeții (corturi)  
48 Medicamente eliberate fără rețetă, produse cosmetice, produse de igienă personală, produse pentru îngrijirarea sugarilor  
49 Bilete de avion, sejururi la hoteluri, închirieri de apartamente, bungalow-uri și spații de campare  
50 Bilete pentru concerte și festivaluri, bilete la teatru și cinematograf, la grădini zoologice și parcuri de recreere, la muzee 
și evenimente sportive    
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Olanda are un nivel al digitalizării foarte ridicat. Acest fapt este reflectat de Indicele 

Economiei și Societății Digitale51 (DESI) a cărui valoare la nivelul anului 2017 a fost 

de 69,9. Scorul digitalizării plasează Olanda pe poziția a patra în clasamentul 

statelor comunitare, la numai 0,02 puncte față de locul al doilea.  

Olanda este devansată doar de țările nordice (Danemarca, Suedia și Finlanda) și face 

parte din categoria celor nouă state comunitare cu un nivel ridicat de digitalizare 

(high performing countries). De remarcat că în intervalul 2014-2017, indicele DESI 

al Olandei a crescut cu aproximativ 7,5%. Ritmul de creștere a indicelui DESI din 

Olanda a devansat dinamica mediei comunitare, fapt care i-a permis să-și mențină 

locul în ierarhia statelor din UE28. 

Olanda este liderul european din punct de vedere al conectivității, dispunând de o 

infrastructură digitală de înaltă calitate. Nivelul avansat al infrastructurii TIC 

permite expansiunea economiei și societății digitale olandeze, fapt care contribuie 

la dezvoltarea mediului de afaceri, a educației și științei, dar și la atragerea 

investițiilor străine. O mare parte a populației olandeze utilizează Internetul pentru 

a efectua tranzacții bancare, dar și pentru a achiziționa online produse și servicii.  

Competențele digitale de bază ale  cetățenilor olandezi s-au dezvoltat continuu în 

ultimii ani. Atât integrarea tehnologiilor digitale în întreprinderi, cât și 

disponibilitatea serviciilor publice se situează cu mult peste media comunitară. 

Direcțiile strategice în domeniul digitalizării sunt stabilite în principal în Agenda 

Digitală a Olandei, dar și într-o serie de alte documente programatice: Agenda 

pentru cunoaștere și inovare în domeniul TIC sau Agenda pentru dezvoltarea 

industriei inteligente. 

                                                           
51 Această secțiune a analizei referitoare la nivelul dezvoltării economiei și societății digitale din Olanda a fost întocmită pe 
baza Rapoartelor de țară pentru Olanda privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI), rapoarte elaborate de Comisia 
Europeană. 

Clasamentul produselor achiziționate online în Olanda după
volumul vânzărilor (2017)

Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce
Foundation

Clasamentul serviciilor achiziționate online în Olanda după
volumul vânzărilor (2017)

Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce
Foundation

Articole 

vestimentare
17,8%

Echipamente IT

11,9%

Echipamente de 

telecomunicații
11,9%

Produse 

alimentare și de 
băcănie

9,9% Încălțăminte și 

accesorii
8,9%

Produse pentru 

casă și grădină
8,9%

Alte produse

6,9%

Produse media 

și de 
divertisment

6,9%

Produse 

electronice 
pentru uz 

casnic

5,9%

Produse 

electronice de 
consum 

4,0%
Jucării

3,0%

Articole 

sportive și de 
recreere

2,0%

Produse de 

sănătate și 
înfrumusețare

2,0%

Transport aerian 

și cazare
35,4%

Asigurări

24,2%

Pachete 

integrate de 
servicii turistice

22,2%

Bilete pentru 

evenimente
16,2%

Alte servicii

2,0%



 

71 

 

Așa cum s-a menționat anterior, Olanda ocupă primul loc în clasamentul statelor 

comunitare din punct de vedere al conectivității. Punctajul pentru conectivitate s-

a îmbunătățit în intervalul 2014-2017 cu aproximativ 10%, ceea ce i-a permis Olandei 

să avanseze o poziție în ierarhia statelor membre ale UE.  

Serviciile de acces la Internet în bandă largă furnizate la puncte fixe sunt disponibile 

pentru 99,5% din totalul gospodăriilor olandeze. În plus, 98% din totalul gospodăriilor 

din Olanda dețin abonamente la serviciile fixe de bandă largă, procentul fiind net 

superior mediei comunitare (75%). 

Similar, rețelele 4G acoperă întreaga populație a Olandei (100%, comparativ cu 

numai 91% la nivelul UE28), însă utilizarea serviciilor de acces la Internet în bandă 

largă furnizate la puncte mobile este mai scăzută decât media comunitară (88 de 

abonamente la 100 de cetățeni, comparativ cu 90 de abonamente în cazul UE28).  

Și în cazul rețelelor de bandă largă de mare52 și foarte mare53 viteză Olanda ocupă 

poziții fruntașe în clasamentul statelor comunitare. Astfel, gradul de acoperire a 

rețelelor de mare viteză este de 98% (locul 3 în UE28), în timp ce disponibilitatea 

rețelelor de foarte mare viteză este de 97% (locul 2 în UE28). Nivelul ridicat de 

acoperire a acestor rețele se reflectă și în rata de penetrare/ utilizare a serviciilor 

aferente: 73%, respectiv 32,2% din totalul gospodăriilor olandeze au abonamente la 

servicii de mare viteză (locul 1 în UE28), respectiv la servicii de foarte mare viteză 

(locul 6 în UE28). 

Potrivit Raportului de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI, Olanda își 

concentrează în prezent eforturile pentru a extinde rețelele de mare viteză, pentru 

a introduce rețelele mobile de tip 5G, precum și pentru a dezvolta Internetul 

Obiectelor (Internet of Things), toate acestea urmând a asigura viitoarea expansiune 

a sectorului TIC din această țară. Aceeași sursă precizează și că piața olandeză a 

serviciilor de telecomunicații fixe este de tip duopolist, fiind dominată de KPN BV și 

VodafoneZiggo.  

În contextul în care operatorii de rețele de telefonie mobilă nu au acces la 

infrastructura fixă, aceștia nu-și pot diversifica oferta pentru a furniza pachete 

integrate de servicii de telecomunicații fixe și mobile. Pentru a depăși acest 

                                                           
52 Rețelele de bandă largă de mare viteză sunt acelea care permit viteze superioare valorii de 30 Mbps. 
53 Rețelele de bandă largă de foarte mare viteză sunt acelea care permit viteze superioare valorii de 100 Mbps. 

Digitalizarea economiei și societății în Olanda (2014-2017)

Sursa: Rapoartele de țară pentru Olanda privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anii 2015-2018
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inconvenient, T-Mobile Nederland BV (filiala olandeză a Deutsche Telekom) 

intenționează să fuzioneze cu divizia din Olanda a operatorului suedez de telefonie 

Tele2 Netherlands, tranzacția fiind în prezent investigată de Comisia Europeană din 

perspectiva posibilelor efecte adverse asupra nivelului concurenței. 

 

Scorul obținut de Olanda în ceea ce privește dezvoltarea capitalului uman este de 

asemenea ridicat (74,3), considerabil mai mare decât media la nivelul UE28 (56,5). 

De altfel, Olanda ocupă în prezent al doilea loc în clasamentul statelor membre 

privind dezvoltarea capitalului uman, în creștere cu o poziție față de anul 2016, 

înregistrând însă un decalaj de 4,9 puncte față de Finlanda, liderul ierarhiei 

europene din acest punct de vedere.  

Olanda ocupă una dintre pozițiile fruntașe în clasamentul statelor comunitare în 

ceea ce privește numărul persoanelor care utilizează Internetul (94%, locul 4) și 

nivelul competențelor digitale de bază (79%, locul 2). Oferta de profesioniști în 

domeniul TIC este superioară mediei comunitare (3,7%), rămânând însă relativ 

constantă în intervalul 2016-2017 (5%).  

Raportul de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI remarcă existența pe piața 

olandeză a forței de muncă a unei cereri semnificative de specialiști cu înaltă 

calificare în sectorul TIC, în special în domenii precum analiza volumelor masive de 

date (big data), securitatea cibernetică sau inteligența artificială. De exemplu, la 

nivelul lunii ianuarie 2018 existau numai în mediul online peste 33.000 de posturi 

vacante în domeniul TIC, cererea de specialiști în acest domeniu fiind cu 50% mai 

mare comparativ cu anul anterior.  

Lipsa profesioniștilor în domeniul TIC poate limita dezvoltarea economiei și 

societății digitale olandeze, putând împiedica totodată integrarea tehnologiilor 

digitale în cadrul întreprinderilor, dar și dezvoltarea serviciilor publice digitale. 

Potrivit sursei menționate anterior, este de așteptat ca deficitul de specialiști TIC 

Indicatorii din structura indicelui privind conectivitatea (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Olanda privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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existent la nivelul pieței olandeze a forței de muncă să se mențină și în următoarea 

perioadă, fapt care necesită politici și măsuri concrete pentru stoparea acestei 

tendințe.  

În acest sens, Agenda Digitală a Olandei își propune să stimuleze integrarea TIC în 

sistemul de învățământ, să asigure o mai bună corelare între cererea de locuri de 

muncă și nivelul competențelor și aptitudinilor existente pe piață, dar și să susțină 

procesul de învățare pe tot parcursul vieții.  

De asemenea, Agenda pentru dezvoltarea capitalului uman în sectorul TIC vizează 

creșterea numărului de profesioniști în acest domeniu și formarea continuă a 

acestora prin acțiuni conjugate ale companiilor și instituțiilor de învățământ, măsuri 

care se concretizează în acordarea de burse și stagii de pregătire, dar și în sprijinirea 

participării la cursuri de instruire în vederea dezvoltării competențelor. 

 

Din punct de vedere al utilizării serviciilor de Internet, Olanda înregistrează un scor 

situat peste media comunitară (66,5, comparativ cu 50,5 la nivelul UE28). Datele 

publicate în cel mai recent raport de țară publicat de Comisia Europeană arată o 

îmbunătățire a situației comparativ cu anul 2016, fapt care a contribuit la avansarea 

unei poziții în ierarhia statelor europene din această perspectivă (locul 3 în 2017).  

Cetățenii olandezi utilizează internetul pentru a citi știri online (80% comparativ cu 

72% la nivelul UE28), pentru a asculta muzică, a descărca și viziona materiale video 

și a se juca online (88% față de o medie comunitară de 78%).  

Datele statistice arată că utilizatorii olandezi ai Internetului folosesc din ce în ce 

mai mult apelurile video (creștere de 7% în intervalul 2016-2017) și rețelele de 

socializare (creștere de 4% în intervalul 2016-2017), fapt care a determinat 

îmbunătățirea poziției deținute de Olanda în ambele domenii (locul 19 în cazul 

utilizării apelurilor video, respectiv locul 18 în cazul folosirii rețelelor de 

socializare).  

Indicatorii din structura indicelui privind capitalul uman (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Olanda privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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Serviciile bancare online sunt extrem de răspândite în rândul populației din Olanda 

(93%, comparativ cu numai 61% la nivel comunitar), fapt care îi permite să ocupe a 

doua poziție în clasamentul statelor comunitare din acest punct de vedere.  

De asemenea, opt din zece utilizatori de Internet din Olanda efectuează cumpărături 

online, procentul fiind net superior mediei europene (68%).  

Referitor la achizițiile online, trebuie remarcat și că în intervalul 2016-2017 Olanda 

a avansat în ierarhia statelor membre de la a șasea poziție la a patra.  

 

La nivelul anului 2017, Olanda se situează pe locul al șaselea în UE28 din punct de 

vedere al integrării tehnologiilor digitale în întreprinderi, aceeași poziția în 

clasament cu cea deținută în anul anterior, în pofida unei creșteri semnificative a 

scorului asociat acestui indice (+9%).  

Întreprinderile olandeze și-au intensificat eforturile de integrare a tehnologiilor 

digitale. De exemplu, acestea folosesc pe scară largă tehnologiile pentru realizarea 

schimbului de informații digitale (48%, locul 2), precum și rețelele de socializare 

(39%, locul 2).  

În plus, companiile olandeze recurg din ce în ce mai des la tehnologiile de 

identificare prin frecvențe radio (5%, locul 12), dar și la utilizarea facturilor 

electronice (19%, locul 11). Deși IMM din Olanda care comercializează online produse 

și servicii și-au îmbunătățit ponderea vânzărilor online în totalul cifrei de afaceri de 

la 9,2% în 2016 la 9,5% în 2017, procentul IMM olandeze care exploatează 

oportunitățile comerțului electronic (15,3%) este încă sub media comunitară 

(17,2%), fiind totodată în scădere în intervalul 2016-2017. Pe de altă parte, Olanda 

ocupă prima poziție în clasamentul statelor comunitare din punctul de vedere al 

analizei volumelor masive de date (big data) indiferent de sursă (19%). 

Agenda pentru cunoaștere și inovare în domeniul TIC (2018-2021) se axează pe 

dezvoltarea industriilor creative și trans-sectoriale, a volumelor masive de date (big 

data), a securității informatice și inteligenței artificiale, a rețelelor 5G și a listelor 

Indicatorii din structura indicelui privind utilizarea internetului (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Olanda privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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de înregistrări/ date în continuă creștere, care sunt legate și securizate cu ajutorul 

criptografiei (blockchain).  

În plus, Agenda pentru dezvoltarea industriei inteligente (2018-2021) vizează 

sporirea productivității prin integrarea tehnologiilor digitale, crearea de noi locuri 

de muncă, precum și reducerea utilizării materiilor prime și a consumului de 

energie. Acest document strategic vizează sprijinirea îmbunătățirii competențelor 

și aptitudinilor în domeniul TIC, dar și stimularea cooperării regionale prin 

dezvoltarea unor laboratoare operate în comun de institutele de cercetare-

dezvoltare și companiile olandeze.   

 

Din punct de vedere al disponibilității serviciilor publice digitale, Olanda ocupă locul 

al șaselea în ierarhia statelor comunitare, înregistrând un scor de 70,5 puncte, 

considerabil mai mare decât media la nivelul UE28 (57,5).  

Trebuie remarcate performanțele înregistrate de Olanda din punct de vedere al 

publicării datelor guvernamentale (date deschise), scorul deținut plasând-o pe a 

treia poziție în rândul statelor membre. Raportul de țară pentru anul 2018 privind 

indicele DESI notează că scorul Olandei privind publicarea datelor guvernamentale 

va continua să se îmbunătățească și pe parcursul următorilor ani, având în vedere 

existența unor politici robuste în domeniul datelor deschise.  

Aceste politici vizează în principal îmbunătățirea disponibilității datelor 

guvernamentale privind transportul și traficul autovehiculelor, precum și rutele de 

călătorie. Datele statistice arată că în Olanda utilizarea serviciilor de e-guvernare 

(84%, locul 5) și a facturilor electronice (77, locul 6) sunt de asemenea net 

superioare mediei comunitare (58%, respectiv 53).  

Pe de altă parte, punctajul obținut de Olanda în ceea ce privește disponibilitatea 

serviciilor publice digitale destinate întreprinderilor autohtone și străine este 

inferior mediei comunitare. Potrivit aceleiași surse menționate anterior, Olanda 

Indicatorii din structura indicelui privind integrarea tehnologiei digitale (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Olanda privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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continuă să își modernizeze administrația publică, 90% din cele 550 de servicii 

guvernamentale fiind disponibile în format digital.  

În ceea ce privește serviciile de e-sănătate, Olanda se situează pe locul al nouălea 

în ierarhia statelor comunitare, ponderea cetățenilor olandezi care beneficiază de 

astfel de servicii fiind de 23% (comparativ cu 18% la nivelul UE28). Guvernul olandez 

alocă sume considerabile pentru dezvoltarea serviciilor de e-sănătate, acest lucru 

fiind de natură a consolida progresele înregistrate până în prezent.  

De altfel, Raportul de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI remarcă existența 

unui potențial ridicat de dezvoltare a acestui domeniu, în contextul în care 75% 

dintre utilizatorii de Internet din Olanda au căutat informații online privind 

sănătatea la nivelul anului 2017. 

  

Comercianții 

Pe piața comerțului electronic din Olanda își desfășoară activitatea un număr ridicat 

de comercianți online. Datele statistice54 arată că, la nivelul anului 2017, pe piața 

olandeză a comerțului electronic au existat 34.420 de website-uri care permit 

efectuarea unor tranzacții online B2C.  

Numărul website-urilor care permit desfășurarea comerțului online B2C este în 

creștere cu aproximativ 7% față de anul 2016, respectiv cu mai mult de 100% 

comparativ cu anul 2011. Estimările elaborate de Ecommerce Foundation arată că 

tendința de creștere a numărului website-urilor B2C se va menține și în anul 2018, 

atunci când pe piața olandeză a comerțului electronic este de așteptat să 

funcționeze 38.309 astfel de website-uri.  

                                                           
54 The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation 

Indicatorii din structura indicelui privind serviciile publice digitale (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Olanda privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018

0

20

40

60

80

100

Utilizatori ai soluțiilor de e-guvernare 

(% utilizatorii de internet care trebuie 

să depună formulare)

Formulare precompletate (scor 0-100)

Servicii realizate integral online (scor 

0-100)

Servicii publice digitale pentru 

întreprinderi (scor 0-100, inclusiv la 

nivel național și transfrontalier)

Date deschise (% din scorul maxim)

Servicii de e-sănătate (% persoane)

Olanda UE-28



 

77 

Această nouă dinamică ascendentă a numărului website-urilor dedicate comerțului 

electronic B2C ar însemna o creștere de 11% comparativ față de anul 2017, respectiv 

o creștere de peste 130% comparativ cu anul 2011.  

 

Principalii concurenți pe piața de comerț electronic din Olanda în funcție de volumul 

vânzărilor sunt: Bol.com, Coolblue, Wehkamp, Zalando și Albert Heijn Online. 

Datele din 2016 arată că Bol.com este cel mai mare comerciant online din Olanda 

din punct de vedere al vânzărilor, înregistrând venituri de 950 milioane euro, ceea 

ce echivalează cu o cotă de piață estimată de aproximativ 4,9%. Compania a fost 

fondată în 1999 în Utrecht și a devenit în 2012 o filială a grupului Koninklijke Ahold 

Delhaize. Bol.com comercializează o largă varietate de produse: cărți, CD-uri, DVD-

uri, muzică, jocuri pe calculator, jucării, produse electronice și de telecomunicații, 

calculatoare și accesorii, pachete software etc.  

Coolblue este o companie olandeză înființată în 1999, de tip omni-canal, ceea ce 

înseamnă că își comercializează produsele în magazine fizice, în mediul online, dar 

și prin intermediul aplicațiilor de telefonie mobilă și a mediilor sociale. În 2016, 

Coolblue a generat vânzări online care totalizează 615 milioane euro, fapt care i-a 

permis să avanseze două poziții în clasamentul principalilor comercianți de pe piața 

olandeză a comerțului electronic.  

Cu o cotă de piață de aproximativ 3,1%, Coolblue operează o platformă de comerț 

electronic și 6 magazine fizice în Amsterdam, Haga, Eindhoven, Groningen, 

Rotterdam și Utrecht. Principalele categorii de produse vândute online de Coolblue 

sunt: echipamente TIC (laptop-uri, desktop-uri, tablete, imprimante, scanere, 

accesorii pentru calculatoare, piese de schimb sau jocuri pe calculator), 

echipamente audio-video (televizoare, aparate audio, microfoane, instrumente 

muzicale), telefoane mobile și accesorii, produse pentru uz casnic (aparate de aer 

condiționat, mașini de spălat, uscătoare, fiare de călcat, sisteme de alarmă în caz 

de incendii sau efracție, corpuri de iluminat etc.), echipamente electrice și 

electrocasnice pentru bucătărie (combine frigorifice, aragaze, plite, cuptoare cu 

Evoluția numărului de website-uri dedicate comerțului electronic (B2C) din Olanda în perioada 2011-2018

Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation
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microunde etc.), articole sportive și de înfrumusețare (aparate de fitness, 

cronometre, sisteme de monitorizare a tensiunii arteriale, aparate electrice de ras, 

tuns sau de îngrijire orală etc.), bagaje, genți și accesorii de călătorie, camere video 

și aparate de fotografiat. 

Wehkamp Holding BV este o companie olandeză deținută de grupul britanic Apax 

Partners. Wehkamp este liderul pieței olandeze a comerțului electronic cu articole 

vestimentare, însă vinde online și produse electronice, produse pentru casă și 

grădinărit, echipamente TIC și jocuri pe calculator, articole sportive și produse 

cosmetice, cărți, filme și muzică. Compania are peste 1,7 milioane de clienți 

regulați și efectuează peste 7 milioane de livrări anuale, produsele sale vizând în 

special satisfacerea nevoilor clasei de mijloc din Olanda. Vânzările de aproximativ 

540 de milioane euro la nivelul anului 2016 au făcut din Wehkamp al treilea 

competitor pe piața comerțului electronic din Olanda, cu o cotă de piață de 

aproximativ 2,8%. Zalando NL aparține companiei-mamă cu aceeași denumire din 

Germania. Compania comercializează în special articole de îmbrăcăminte și 

încălțăminte, dar și accesorii (genți, portofele, ceasuri, bijuterii, ochelari de soare, 

curele, eșarfe, pălării etc.). Volumul valoric al vânzărilor online efectuate de 

Zalando NL în anul 2016 a fost de 530 milioane euro, ceea conferă companiei o cotă 

de piață de aproximativ 2,7%.  

Compania Albert Heijn Online este parte a Albert Heijn Holding (Ahold, care în 2016 

a fuzionat cu grupul Delhaize, formând grupul Ahold Delhaize), cel mai vechi lanț 

de supermarket-uri din Olanda (1887). Compania comercializează online produse 

alimentare și de băcănie sub mărcile deținute de Ahold Delhaize, respectiv Albert 

Heijn și Gall & Gall, dar și produse de sănătate, înfrumusețare și îngrijire personală 

sub marca Etos (de asemenea deținută de Koninklijke Ahold Delhaize).  

Clasamentul primilor zece comercianți online din Olanda în funcție de volumul 

vânzărilor este completat de: Amazon NL (cu o cotă de piață de aproximativ 1,3%), 

H&M și Van Dijk Educatie (ambele cu o cotă de piață de 1%) și de Nextail (deținută 

de Blokker Holding și care are o cotă de piață de aproximativ 0,9%).  
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Așa cum se poate constata din graficul de mai sus, piața comerțului electronic din 

Olanda este puternic fragmentată. Practic, cota de piață agregată a primilor zece 

comercianți online reprezintă aproximativ o cincime din totalul pieței olandeze a 

comerțului electronic. Altfel spus, piața comerțului B2C din Olanda se 

caracterizează prin prezența unui număr ridicat de participanți, aceștia deținând 

însă cote de piață insignifiante (a se vedea și analiza privind numărul website-urilor 

care permit desfășurarea comerțului online B2C).  

În acest context, nivelul concurenței55 pe piața comerțului electronic din Olanda 

este ridicat, deși creșterea accentuată a cererii de produse și servicii online din 

ultimii ani a temperat într-o oarecare măsură intensitatea competiției. 

O serie de caracteristici ale comerțului electronic intensifică nivelul concurenței pe 

piața olandeză a vânzărilor online. În primul rând, este vorba despre faptul că piața 

comerțului electronic este una deschisă la scară globală, barierele de intrare pe o 

astfel de piață fiind considerabil mai mici decât în cazul comerțului tradițional. 

Acest lucru înseamnă, pe de o parte, că marile companii online cu o prezență 

semnificativă la nivel mondial (de tipul Amazon sau Zalando) nu au întâmpinat 

dificultăți în a pătrunde pe piața comerțului electronic din Olanda.  

Prezența internațională a acestor comercianți online le conferă o serie de avantaje 

(volum ridicat al vânzărilor, gestionare adecvată a stocurilor de produse, diversitate 

sporită a serviciilor post-vânzare oferite clienților), toate aceste beneficii 

permițându-le să-și reducă semnificativ prețurile produselor și serviciilor 

comercializate în Olanda prin mijloace electronice. 

                                                           
55 Această secțiune a analizei referitoare la nivelul concurenței, puterea de negociere a furnizorilor și produsele substituibile 
a fost întocmită pe baza studiului realizat de MarketLine cu privire la comerțul electronic din Olanda: The Netherlands - Online 
Retail: Five Forces Analysis, MarketLine, februarie 2018 

Principalii comercianți online din Olanda (2016)

Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation 
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Prin urmare, intrarea pe piața comerțului electronic din Olanda a companiilor online 

de anvergură internațională a coincis cu introducerea unor strategii agresive de 

stabilire a prețurilor, cu efecte asupra intensificării nivelului concurenței. Pe lângă 

reducerea prețurilor, acești comercianți online au posibilitatea de a oferi și alte 

beneficii consumatorilor olandezi (livrarea gratuită a produselor sau acordarea de 

cupoane pentru fidelizarea clientelei), și aceste practici fiind de natură a spori 

nivelul competiției. De exemplu, în noiembrie 2017, Amazon NL a introdus în Olanda 

serviciul Amazon Prime, care presupune, printre altele, livrarea gratuită, în regim 

expres, a produselor comandate. 

Pe de altă parte, caracterul internațional al comerțului electronic contribuie la 

creșterea nivelului concurenței, întrucât consumatorii olandezi pot achiziționa 

online produse și servicii de la comercianți care nu sunt stabiliți în Olanda. De obicei, 

consumatorii olandezi  preferă comercianții online neautohtoni atunci când prețurile 

practicate de aceștia sunt mai mici decât cele de pe piața internă, iar serviciile 

oferite sunt superioare din punct de vedere calitativ celor prestate la nivel național. 

Potrivit estimărilor realizate Ecommerce Foundation, aproximativ 59% din 

cumpărăturile online transfrontaliere efectuate de cetățenii olandezi provin din 

China, 24% din Marea Britanie, 19% din Germania și 6% din Statele Unite ale Americii. 

Cu toate acestea, existența taxelor vamale și fluctuațiile cursului valutar pot limita 

cumpărăturile online transfrontaliere efectuate de cetățenii olandezi.  

Pe lângă influența gradului de deschidere al pieței asupra nivelului concurenței, un 

alt factor care contribuie la intensificarea competiției pe piața olandeză a 

comerțului electronic se referă la creșterea numărului de comercianți online de tip 

multi-canal.  

Într-adevăr, tot mai mulți comercianți tradiționali cu amănuntul recurg la utilizarea 

atât a canalelor de vânzare offline, cât și a celor online. Cu toate acestea, piața 

olandeză a comerțului electronic este dominată de companii care își desfășoară 

activitatea exclusiv în mediul online (de exemplu, Amazon NL, Zalando NL sau Van 

Dijk Educatie), numărul comercianților de tip multi-canal fiind destul de limitat (de 

exemplu, Koninklijke Ahold Delhaize NV, Hema, Media Markt sau H&M).  

Potrivit estimărilor realizate de MarketLine, companiile de tip multi-canal dețin o 

pondere de aproximativ 40% din totalul vânzărilor electronice efectuate în Olanda, 

comercianților cu o prezență exclusiv în mediul online revenindu-le aproximativ 60%. 

Coexistența magazinelor fizice cu cele virtuale le permite comercianților de tip 

multi-canal să obțină economii de scară, să practice un nivel mai scăzut al prețurilor 

și să ofere clienților servicii post-vânzare îmbunătățite. 

Întrucât produsele vândute online de marile companii de pe piața comerțului 

electronic din Olanda sunt în mare parte nediferențiate, prețul constituie în multe 

situații singurul factor care stă la baza deciziei consumatorului de a opta între 

ofertele diferiților comercianți online, acest lucru fiind de natură a intensifica 

nivelul concurenței pe piața olandeză a comerțului electronic. Acest lucru este mai 

puțin răspândit în cazul comercianților online de nișă, care continuă să controleze 
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anumite segmente de piață. De exemplu, Coolblue și Media Markt sunt principalii 

comercianți online de produse electronice de consum, iar H&M și Zalando NL domină 

comerțul electronic cu articole vestimentare.  

Comercianții online cu cea mai diversificată ofertă de produse și servicii sunt 

Koninklijke Ahold Delhaize și Wehkamp. Compania Koninklijke Ahold Delhaize este 

prezentă pe segmentul de piață al produselor electronice de consum, al jucăriilor și 

al cărților prin intermediul Bol.com. Aceeași companie deține Albert Heijn Online, 

care comercializează cu precădere produse alimentare și de băcănie. 

În ultimii ani, actorii principali ai pieței olandeze a comerțului electronic și-au 

intensificat eforturile în vederea majorării cotelor de piață. De exemplu, pentru a 

concura cu Amazon Prime, Bol.com, liderul pieței comerțului electronic din Olanda, 

a lansat în 2016 un serviciu care presupune livrarea produselor în aceeași zi cu cea 

a efectuării comenzii, un astfel de beneficiu fiind accesibil consumatorilor olandezi 

în baza unui abonament care presupune plata unei taxe anuale. De asemenea, 

Wehkamp a anunțat recent demararea lucrărilor de construcție a unui nou centru 

de distribuție în Zwolle, o investiție de 40 de milioane euro care vizează 

îmbunătățirea serviciilor sale de livrare. 

O competiție acerbă se constată și în cazul comercializării online a produselor 

alimentare și de băcănie. Pentru a beneficia de expansiunea rapidă a cererii, 

companiile Koninklijke Ahold Delhaize (prin Albert Heijn Online) și Jumbo, primii 

doi comercianți online din acest segment de piață, și-au deschis în ultimii ani tot 

mai multe puncte locale de preluare a produselor comandate (pickup points).  

Presiuni concurențiale semnificative sunt exerciate și de Alibaba, comerciantul 

online chinez, care a anunțat în martie 2017 stabilirea unui parteneriat cu PostNL, 

cel mai mare furnizor de servicii de curierat din Olanda. 

Logistica 

Gradul de dezvoltare a sistemelor TIC și calitatea infrastructurii logistice constituie 

alți factori care pot stimula sau descuraja intrarea pe piață a unor noi competitori. 

De remarcat că Olanda este deosebit de atractivă din acest punct de vedere.  

Potrivit Indicelui Dezvoltării TIC, elaborat de Uniunea Internațională a 

Telecomunicațiilor (UIT) și calculat pe baza nivelului de dezvoltare a infrastructurii 

TIC, a gradului de utilizare TIC și a competențelor populației în acest sector, Olanda 

ocupa în anul 2017 locul al șaptelea în clasamentul celor 176 de state investigate.  

De asemenea, piața logistică este complementară celei privind comerțul electronic 

și, prin urmare, nivelul de dezvoltare al acesteia are o importanță crucială pentru 

comerțul online. Potrivit Indicelui de Performanță Logistică, elaborat de Banca 

Mondială, Olanda se situează pe a patra poziție în ierarhia celor 160 de state 

evaluate din punct de vedere al facilităților logistice. Concluzionând, este de 

așteptat ca piața olandeză a comerțului electronic să-și continue expansiunea în 

următorii ani, fapt care va contribui la atragerea unui număr tot mai mare de noi 

competitori. 
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În ceea ce privește furnizorii comercianților online din Olanda, aceștia au o putere 

de negociere moderată. Marile companii care își desfășoară activitatea pe piața 

olandeză a comerțului electronic și-au dezvoltat propriile servicii de livrare, acest 

lucru nefiind valabil și în cazul comercianților online de mici dimensiuni. Aceștia din 

urmă sunt nevoiți să încheie contracte de servicii de curierat cu terțe entități pentru 

a-și onora comenzile.  

Furnizorii de servicii de curierat din Olanda sunt companii de mari dimensiuni, care 

au o putere de negociere considerabilă în raport cu comercianții online. Onorarea 

cu întârziere a comenzilor, omisiunea livrării unor produse și costurile ridicate ale 

serviciilor de curierat pot afecta semnificativ vânzările comercianților online, motiv 

pentru care selecția furnizorilor de servicii de curierat este un proces extrem de 

riguros.  

Livrarea produselor comandate online în Olanda se realizează într-un interval 

cuprins între una și trei zile. Cele mai importante companii de servicii de curierat 

din Olanda în funcție de numărul punctelor de livrare a produselor sunt: PostNL 

(2.817 centre logistice), DHL Parcel (1.352 centre logistice), UPS Access Points (836 

centre logistice), Dynamic Parcel Distribution (DPD - 775 centre logistice) și General 

Logistics Systems (GLS - 620 centre logistice). 

 

Având în vedere natura pieței comerțului electronic, comercianții online depind într-

o mare măsură de furnizorii de soluții și sisteme informatice. Aceștia din urmă dețin 

o putere de negociere sporită în relația lor cu comercianții online, cu atât mai mare 

cu cât aceștia sunt capabili să îndeplinească cerințele sofisticate ale marilor 

comercianți din mediul online.  

De asemenea, furnizorii de materiale de ambalare a produselor comercializate 

online dețin o putere de negociere sporită, întrucât costurile generate de achiziția 

acestor materiale au o pondere însemnată în totalul cheltuielilor efectuate de 

comercianții online.   

Dimensiunea companiilor de curierat din Olanda în funcție de numărul punctelor de livrare a produselor
(2016)

Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation 
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Puterea de negociere a furnizorilor de produse și servicii în raport cu comercianții 

online variază în funcție de natura acestor produse și servicii. De exemplu, furnizorii 

de produse standardizate au o putere de negociere inferioară celor care oferă 

produse de marcă, produse specializate sau diferențiabile de tipul cărților 

electronice, articolelor vestimentare ori a echipamentelor electrice, electronice și 

electrocasnice.  

Trebuie menționat că majoritatea furnizorilor de produse și servicii colaborează cu 

un număr ridicat de comercianți online, acest fapt fiind de natură a le spori puterea 

de negociere, întrucât veniturile lor nu depind exclusiv de un comerciant. Cu toate 

acestea, pierderea unui comerciant online de mari dimensiuni poate afecta 

semnificativ veniturile obținute de un furnizor de bunuri și servicii. Pe de altă parte, 

și comercianții online, în special cei de mari dimensiuni, vând o mare varietate de 

produse și servicii, acestea provenind de la numeroși furnizori. Acest lucru reduce 

dependența comercianților online de un anumit furnizor de produse și servicii, 

diminuând puterea de negociere a acestora din urmă.  

Nu în ultimul rând, vânzarea online a produselor și serviciilor este mai puțin 

costisitoare decât comerțul tradițional. Acest lucru este de natură a stimula 

integrarea pe piața comerțului electronic a furnizorilor de produse și servicii, fapt 

care generează presiuni semnificative asupra comercianților online. Puterea de 

negociere a comercianților online este diminuată și de faptul că micii producători 

au posibilitatea de a-și vinde produsele direct consumatorilor recurgând la serviciile 

unor platforme de comerț electronic de tipul celei puse la dispoziție de eBay. 

Consumatorii 

În ceea ce privește cumpărătorii pe piața comerțului electronic din Olanda, numărul 

acestora a crescut permanent în ultimii ani. Creșterea numărului cumpărătorilor 

online depinde de oferta serviciilor online existente pe piață, care, la rândul ei, este 

influențată de o serie de factori menționați anterior precum: penetrarea și utilizarea 

internetului, dezvoltarea infrastructurii TIC, alfabetizarea digitală sau accesul 

populației la servicii financiare și mecanisme de plată de calitate.  

La nivelul anului 2017, 96% din totalul cetățenilor olandezi au utilizat cel puțin o 

dată internetul în ultimul an, procent superior mediei comunitare (85%). Datele 

statistice56 din intervalul 2009-2017 arată o creștere cu 6% a ponderii utilizatorilor 

de internet pe parcursul unui an calendaristic în totalul populației.  

Pe de altă parte, la nivelul anului 2017, 79% din totalul cetățenilor olandezi, 

respectiv 82% din totalul utilizatorilor de internet au realizat cel puțin o achiziție 

online pe parcursul ultimului an calendaristic, ceea ce plasează Olanda pe locul al 

patrulea în ierarhia statelor comunitare. 

                                                           
56 Această secțiune a analizei referitoare la situația cumpărătorilor online din Olanda a fost întocmită pe baza datelor statistice 
furnizate de Eurostat privind comerțul electronic, date care sunt obținute prin realizarea unor sondaje anuale în rândul 
populației din statele membre ale Uniunii Europene. 



 

84 

 

Având în vedere numărul mare al cetățenilor olandezi care achiziționează produse 

și servicii online, puterea de negociere a acestora în raport cu jucătorii de pe piața 

comerțului electronic este relativ moderată.  

Disponibilitatea instrumentelor de căutare și comparare a prețurilor și 

caracteristicilor tehnice ale produselor contribuie la sporirea gradului de informare 

în rândul consumatorilor olandezi. În contextul creșterii gradului de penetrare a 

Internetului, dar și a proliferării dispozitivelor digitale inteligente, cetățenii 

olandezi au posibilitatea de a lua decizii de cumpărare în cunoștință de cauză, fapt 

care le sporește puterea de negociere în raport cu jucătorii de pe piața comerțului 

electronic. Acest lucru este amplificat și de dezvoltarea rețelelor de socializare, 

precum și a site-urilor de analiză și comparare a prețurilor. În unele cazuri, aceste 

site-uri au devenit atât de populare încât sunt utilizate de comercianții online 

pentru a-și face reclamă propriilor produse și servicii. 

Conform datelor furnizate de Ecommerce Foundation, mai mult de două-treimi din 

totalul cumpărătorilor online din Olanda achiziționează/ comandă rareori ori 

niciodată un produs sau serviciu fără a obține informații suplimentare despre 

respectivul produs sau serviciu. Jumătate dintre cumpărătorii online din Olanda 

consultă întotdeauna sau aproape întotdeauna analize de specialitate, website-uri 

sau bloguri înainte de a cumpăra sau comanda un produs sau serviciu. Mai mult, 53% 

dintre cumpărătorii online olandezi recurg întotdeauna sau aproape întotdeauna la 

website-uri ori aplicații de comparare a produselor sau prețurilor, în timp ce 60% 

dintre aceștia consultă website-urile mai multor comercianți online, producători sau 

furnizori de servicii înainte de a efectua orice achiziție online. 

Sistemele de punctare/ rating ale comercianților online sau ale produselor și 

serviciilor comercializate online sunt importante, dar nu constituie întotdeauna o 

sursă de documentare de încredere. Astfel, potrivit Ecommerce Foundation, numai 

Utilizatorii de internet și cumpărătorii online în ultimele 12 luni în Olanda și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018
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45% dintre cetățenii olandezi au încredere deplină sau parțială în aceste sisteme de 

rating. Într-adevăr, 8% dintre cetățenii olandezi nu au niciun fel de încredere în 

sistemele de punctare/ rating ale comercianților online sau ale produselor și 

serviciilor comercializate online, în timp ce 40% au încredere într-o proporție 

scăzută în astfel de sisteme.   

 

Referitor la website-urile de comparare a produselor și prețurilor, acestea sunt 

utilizate în special atunci când urmează a se achiziționa online produse electronice 

sau de uz casnic (76,0%), servicii de telecomunicații (68,0%), servicii de asigurări 

(64,4%), bilete de călătorie și de transport aerian (64,0%) și servicii de furnizare a 

energiei (55,0%).  

Cele mai populare website-uri de comparare a produselor și prețurilor sunt: 

Kieskeurig.nl (cu o notorietate de 84%), Beslist.nl (78%), Independer.nl (78%), 

HoyHoy (28%), Bellen.com (16%) și Easyswitch/ Overstappen.nl (8%). 

 

Comportamentul cumpărătorului online din Olanda înainte de
luarea deciziei de achiziție (2016)

Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce
Foundation

Încrederea cetățenilor olandezi în sistemele de rating/
punctajele comercianților/ produselor vândute online (2016)

Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce
Foundation
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Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce
Foundation
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Puterea de negociere a cumpărătorilor este amplificată și de inexistența unor costuri 

asociate schimbării comercianților online. Deși majoritatea comercianților online 

oferă în general produse standardizate, ceea ce înseamnă că alegerea produsului 

are la bază în special rațiuni legate de nivelul prețului, temerile consumatorilor 

referitoare la securitatea tranzacțiilor online au tendința de a spori loialitatea 

consumatorilor față de comercianții online de încredere și cu o notorietate ridicată.  

Nu în ultimul rând, trebuie menționat că expansiunea comerțului electronic a 

favorizat și participarea consumatorilor pe această piață. Platformele de comerț 

electronic de tipul eBay facilitează tranzacțiile comerciale de la consumator la 

consumator (C2C), permițând cumpărătorilor să devină ei înșiși vânzători online, 

fapt care este de natură a spori puterea de negociere a acestora. Prin urmare, aceste 

platforme reprezintă o amenințare pentru comercianții online.  

Datele statistice arată diferențe semnificative între cumpărătorii online din Olanda 

în funcție de categoria de vârstă. Nouă din zece utilizatori de internet din Olanda 

cu vârste cuprinse între 16 și 54 de ani au efectuat cel puțin o achiziție online pe 

parcursul anului 2017. Pe de altă parte, numai două-treimi din totalul cetățenilor 

olandezi cu vârsta cuprinsă între 55 și 74 de ani și care au utilizat internetul pe 

parcursul ultimului an calendaristic au efectuat o achiziție online (comparativ cu 

56% la nivelul UE-28).    

 

Diferențe substanțiale pot fi observate și în funcție de sex, nivelul de educație și 

statutul profesional. În general, bărbații utilizează mai mult internetul decât 

femeile pentru a achiziționa online produse și servicii. Astfel, la nivelul anului 2017, 

83% din totalul bărbaților din Olanda care utilizează internetul au efectuat cel puțin 

o achiziție online în ultimele 12 luni, comparativ cu numai 81% în cazul femeilor. 

Ambele cifre sunt superioare celor înregistrate la nivelul UE28 (70% în cazul 

bărbaților, respectiv 65% în cazul femeilor).  

De asemenea, datele statistice arată că nivelul educației influențează direct 

proporțional apetența cetățenilor olandezi de a efectua cumpărături online. 92% din 

totalul utilizatorilor de internet din Olanda și care au un nivel ridicat de educație au 

realizat cel puțin o achiziție online în anul 2017. Procentul este net superior celui 

înregistrat în cazul utilizatorilor olandezi ai internetului și care au un nivel mediu 

(85%) sau scăzut de educație (69%). Și în acest caz însă, cifrele înregistrate la nivelul 

Olandei sunt considerabil mai mari decât cele de la nivel comunitar. Diferențe 

Ponderea cumpărătorilor online în totalul utilizatorilor de internet în Olanda și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018

Categorii de 
vârstă

State/ regiuni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16-24
Olanda 76% 78% 80% 78% 80% 83% 84% 85% 90%
UE-28 49% 52% 55% 56% 60% 63% 68% 69% 71%

25-54
Olanda 76% 80% 80% 76% 80% 81% 81% 85% 89%

UE-28 57% 60% 61% 61% 64% 66% 68% 70% 71%

55-74
Olanda 49% 55% 58% 51% 54% 59% 60% 63% 66%
UE-28 47% 50% 51% 52% 52% 54% 54% 56% 56%

TOTAL
Olanda 70% 74% 75% 70% 73% 76% 76% 79% 82%
UE-28 54% 56% 58% 59% 61% 63% 65% 65% 67%
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notabile pot fi observate și în funcție de statutul profesional, deși decalajele 

constatate în Olanda sunt mult mai mici decât la nivelul UE28.  

Aproximativ nouă din zece angajați olandezi care utilizează internetul au realizat 

cel puțin o achiziție online pe parcursul ultimelor 12 luni. Ponderea este mai mare 

decât în cazul studenților (87%), șomerilor (73%) sau persoanelor inactive și 

pensionarilor (61%).     

 

Cea mai mare parte a cumpărătorilor online din Olanda achiziționează articole de 

îmbrăcăminte și echipamente sportive (72%), servicii de transport și cazare (69%), 

bilete pentru evenimente (64%), produse de uz casnic (49%) și cărți, reviste și ziare 

(42%). La polul opus, cel mai puțin achiziționate produse prin mijloace electronice 

sunt: materialele de e-learning (17%), echipamentele hardware (15%) și 

medicamentele (11%).  

Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani cumpără online în special articole de 

îmbrăcăminte și echipamente sportive (78%), bilete pentru evenimente (73%), 

respectiv servicii de transport și cazare (57%). Aceleași categorii de produse sunt 

preferate și de cumpărătorii online din Olanda cu vârste cuprinse între 25 și 34 de 

ani: articolele vestimentare și sportive (78%), serviciile de transport și cazare (73%) 

și biletele pentru evenimente (68%).  

Referitor la cumpărătorii online cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani, aceștia 

achiziționează în special servicii de transport și cazare (66%), articole de 

îmbrăcăminte și echipamente sportive (55%) și produse de uz casnic (49%).  

Analiza datelor statistice furnizate de Eurostat arată și că segmentul tinerilor cu 

vârste cuprinse între 16 și 24 de ani cumpără online într-o măsură mult mai mare 

decât celelalte categorii de vârstă echipamente electronice (44%) pachete software 

și actualizări (upgrade) ale acestora (43%), precum și materiale e-learning (39%). 

Produsele alimentare și de băcănie (41%) sunt în principal preferate de cumpărătorii 

online cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani, în timp ce medicamentele (16%) sunt 

mai des achiziționate de cumpărătorii online cu vârste mai mari de 55 de ani. 

Ponderea cumpărătorilor online în totalul utilizatorilor de internet din Olanda și UE-28 în funcție de
gen, nivelul de educație și statutul profesional (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Potrivit Ecommerce foundation, la nivelul anului 2017, majoritatea cumpărătorilor 

online din Olanda au achiziționat produsele sau serviciile utilizând laptop-uri (52%). 

Potrivit aceleiași surse, o treime dintre utilizatorii de Internet din Olanda care au 

achiziționat online un produs sau serviciu au utilizat calculatoarele de birou, în timp 

ce un sfert au folosit tabletele.  

28% dintre cumpărătorii olandezi de produse și servicii prin mijloace electronice au 

utilizat telefoanele mobile (smartphone-uri) pentru a perfecta tranzacția, în timp 

ce numai 2% au folosit facilitatea online in-store. 1% dintre cumpărătorii online din 

Olanda au achiziționat produse sau servicii utilizând televizoarele inteligente (Smart 

TV). Din punct de vedere al volumului cheltuielilor realizate pentru a achiziționa 

online un produs sau serviciu, majoritatea au fost efectuate cu ajutorul laptop-urilor 

(37%), calculatoarelor de birou (24%) și smartphone-urilor (20%).  

 

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online diferite categorii de produse în totalul cumpărătorilor
online din Olanda (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Așa cum se poate constata din graficul de mai jos, cele mai populare aplicații de 

telefonie mobilă în rândul cumpărătorilor online din Olanda în funcție de numărul 

descărcărilor sunt: ABOUT YOU Mode Online Shop (aplicație germană aparținând 

companiei About You GmbH - 91.789 descărcări), AliExpress Shopping App (aplicație 

chineză aparținând grupului Alibaba - 70.277 descărcări), Marktplaats (aplicație 

olandeză aparținând Marktplaats BV - 34.610 descărcări), Wish (aplicație chineză 

aparținând Wish Inc - 34.546 descărcări) și H&M app (aplicație suedeză aparținând 

H&M - 30.049 descărcări). 

 

În ceea ce privește frecvența cu care se realizează achizițiile, 38% din totalul 

cumpărătorilor online din Olanda efectuează între 3 și 5 achiziții într-o perioadă de 

3 luni.  Analiza datelor arată că 35% din totalul cumpărătorilor online din Olanda au 

Ponderea cumpărătorilor online din Olanda în funcție de tipul
de dispozitiv/ echipament utilizat (2017)

Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce
Foundation

Ponderea cheltuielilor efectuate online în Olanda în funcție de
tipul de dispozitiv/ echipament utilizat (2018)

Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce
Foundation
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achiziționat o dată sau de două ori un produs sau serviciu pe parcursul ultimelor 3 

luni, ponderea fiind similară nivelului înregistrat în UE28.  

Pe de altă parte, numai 28% din cumpărătorii online olandezi efectuează cel puțin 6 

achiziții pe durata a 3 luni, ponderea fiind inferioară mediei comunitare (30%).  

Dacă se analizează frecvența achizițiilor în funcție de vârstă, se poate constata că 

cea mai mare parte a tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani efectuează 

online între 3 și 5 achiziții pe durata a 3 luni (40%).  

Trebuie menționat că 26% din cumpărătorii online din Olanda cu vârste cuprinse în 

intervalul 16-24 de ani efectuează cel puțin 6 achiziții pe durata a 3 luni, ponderea 

fiind superioară mediei raportate la nivel comunitar (23%).  

Aproape o cincime din totalul cumpărătorilor online din Olanda cu vârste cuprinse 

între 25 și 54 de ani realizează între 6 și 10 achiziții pe parcursul a 3 luni. Frecvența 

cu care achiziționează produse și servicii cumpărătorii online din Olanda cu vârste 

cuprinse între 55 și 74 de ani este relativ scăzută comparativ cu media comunitară. 

Dacă în UE28 unul din patru cumpărători online cu vârste cuprinse în intervalul 

menționat anterior efectuează cel puțin 6 achiziții online, în Olanda acest procent 

este de numai 16%. 

 

Majoritatea cumpărătorilor online din Olanda preferă să achiziționeze produse și 

servicii care provin de la comercianți autohtoni (95%). Datele istorice arată că 

această preferință a rămas neschimbată de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 

ponderea celor care achiziționează online produse și servicii autohtone este mai 

ridicată decât nivelul înregistrat în UE-28 (87%). 

O treime dintre cumpărătorii online din Olanda au achiziționat în ultimele 12 luni 

produse și servicii de la comercianți din afara spațiului comunitar, în timp ce 29% au 

efectuat cumpărături transfrontaliere din alte state membre.  

Ambele procente sunt în creștere față de nivelurile înregistrate în 2009. Așa cum s-

a menționat anterior, cele mai multe achiziții transfrontaliere provin din China 

(59%), Marea Britanie (24%), Germania (19%) și Statele Unite ale Americii (6%). 

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online produse cu o anumită frecvență în totalul
cumpărătorilor online din Olanda (2017)

Sursa: Eurostat 2018

Categorii de vârstă State/ regiuni 1-2 ori 3-5 ori 6-10 ori Peste 10 ori

16-24
Olanda 35% 40% 16% 10%

UE-28 40% 36% 14% 9%

25-54
Olanda 31% 37% 19% 14%

UE-28 32% 34% 17% 16%

55-74
Olanda 46% 38% 12% 4%

UE-28 40% 35% 14% 11%

TOTAL
Olanda 35% 38% 17% 11%

UE-28 35% 35% 16% 14%
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Potrivit datelor furnizate de Eurostat, patru din zece cumpărători online din Olanda 

cheltuie sume între 100 și 499 euro pentru achizițiile efectuate pe parcursul a 3 luni. 

23% dintre cumpărătorii olandezi efectuează achiziții online cu o valoare cumulată 

între 50 și 99 euro, în timp ce 12% cheltuie sume cuprinse între 1 și 49 euro. 

Achizițiile de peste 500 euro sunt destul de rare: 12% până în 1.000 de euro și numai 

8% peste acest prag.  

Dacă se analizează sumele cheltuite în funcție de categoria de vârstă se constată că 

persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au tendința de a cumpăra online 

produse și servicii având o valoare cuprinsă între 100 și 499 euro (37%) sau o valoare 

între 50 și 99 euro (27%). Pe de altă parte, 43% din totalul cumpărătorilor online cu 

vârste cuprinse între 25 și 54 de ani cheltuie sume între 100 și 499 euro pentru 

achizițiile efectuate pe parcursul a 3 luni, în timp ce 23% din aceeași categorie de 

vârstă realizează achiziții cu o valoare cumulată de peste 500 euro.  

Majoritatea persoanelor cu vârste între 55 și 74 de ani efectuează achiziții online a 

căror valoare se situează în intervalul 100 și 499 euro (39%). Și în cazul acestei 

categorii de vârstă, achizițiile online de peste 500 de euro sunt destul de puțin 

răspândite (18%).  

Potrivit Ecommerce Foundation, valoarea medie a cheltuielilor efectuate de un 

consumator online din Olanda a crescut de la 1.150 euro/an în anul 2014 la 1.697 

euro/an în anul 2017. 

 

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online produse având o anumită proveniență în totalul
cumpărătorilor online din Olanda și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018

State/ regiuni
State/ 
regiuni

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Achiziții de la comercianți online 
naționali

Olanda 94% 93% 93% 93% 95% 94% 93% 95% 95%
UE-28 92% 89% 91% 91% 89% 88% 88% 89% 87%

Achiziții de la comercianți din alte 
state comunitare

Olanda 20% 18% 20% 20% 22% 30% 30% 33% 34%
UE-28 22% 22% 23% 25% 26% 29% 30% 32% 33%

Achiziții de la comercianți din alte 
state din afara UE-28

Olanda 10% 10% 12% 13% 14% 20% 20% 23% 29%
UE-28 12% 13% 12% 13% 14% 17% 18% 20% 23%

Ponderea cumpărătorilor care efectuează achiziții de o anumită valoare în totalul cumpărătorilor online din
Olanda (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Plățile și retururile 

În ceea ce privește modalitățile de plată utilizate de cumpărătorii online din Olanda, 

aceștia preferă cu precădere metoda de plată online iDEAL (95%), pusă la dispoziție 

de toate băncile olandeze. Cardurile de credit (50%) și sistemul de plată PayPal (31%) 

urmează în preferințele cumpărătorilor online din Olanda. Tikkie, prima aplicație 

de plată care permite consumatorilor să trimită cereri de plată prin intermediul 

WhatsApp este preferată de 22% dintre cumpărătorii online din Olanda.  

13% dintre cumpărătorii olandezi utilizează AfterPay, o metodă de plată online care 

permite efectuarea plății după recepționarea produselor comandate, în timp ce 5% 

folosesc opțiunea Klarna, care presupune apelarea la o entitate terță (Klarna Bank 

AB), aceasta efectuând plata comerciantului online, urmând să primească banii de 

la cumpărător după ce acesta intră în posesia produselor comandate. Nu în ultimul 

rând, 10% dintre cumpărătorii online din Olanda utilizează serviciile de debitare 

directă. 

 

Potrivit datelor furnizate de Ecommerce Foundation, cei mai importanți factori care 

țin de livrarea produselor achiziționate prin mijloace electronice sunt: costurile de 

livrare  (pentru 53% dintre cumpărătorii online olandezi), cunoașterea exactă de la 

momentul efectuării achiziției online a zilei și orei de livrare a produselor 

comandate (pentru 52% dintre cumpărătorii online olandezi) și rapiditatea 

procesului de livrare (pentru 51% dintre cumpărătorii online olandezi).  

Cea mai mare parte a cumpărătorilor online din Olanda preferă să recepționeze 

produsele comandate la domiciliu, pe durata zilei (36%), la cutia poștală (25%) sau 

la domiciliu, pe durata serii (22%). Urmează în preferințe colectarea de la puncte 

partenere de vânzare sau centre service (10%), colectarea din magazine fizice (4%), 

recepționarea produselor comandate la locul de muncă (2%) și colectarea din spațiile 

securizate de depozitare (1%). 

Principalele metode de plată utilizate de cumpărătorii online din Olanda (2017)

Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation 
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Principalele tipuri de produse returnate de cumpărătorii online din Olanda sunt: 

articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte (21%), produsele electronice de uz casnic 

(6%), cărțile (2%), produsele destinate copiilor (2%), precum și alte categorii de 

produse (accesorii pentru autovehicule, mobilier, echipamente sportive, filme și 

DVD-uri - 4%). 

 

Obstacole întâmpinate 

Barierele de intrare pe piața olandeză a comerțului electronic sunt relativ scăzute, 

fapt care sporește probabilitatea apariției unor noi competitori pe această piață. 

Nivelul redus al barierelor de intrare pe piața olandeză a comerțului electronic se 

datorează investițiilor de capital și costurilor fixe net inferioare celor specifice 

comerțului tradițional.  

Practic, singurele investiții semnificative pentru o companie care intenționează să 

intre pe piața comerțului electronic din Olanda sunt legate de dezvoltarea 

Preferințele consumatorilor olandezi privind livrarea produselor achiziționate online (2016)

Sursa: The Netherlands Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation 

Livrarea la domiciliu, pe durata 

zilei 
36,0%

Livrarea la cutia poștală 

25,0%

Livrarea la domiciliu, pe durata 

serii
22,0%

Colectarea de la puncte 

partenere de vânzare sau centre 
service 
10,0%

Colectarea din magazine fizice

4,0%

Livrarea produselor comandate 

la locul de muncă
2,0%

Colectarea din spațiile securizate 

de depozitare
1,0%

Principalele categorii de produse returnate de cumpărătorii online din Olanda (2016)
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infrastructurii TIC, a facilităților de depozitare și de livrare a produselor, acestea 

din urmă putând fi chiar externalizate. În acest context, tot mai mulți comercianți 

tradiționali cu amănuntul, ale căror vânzări în magazinele fizice au înregistrat o 

tendință descendentă în ultimii ani, au optat să-și extindă activitatea și în mediul 

virtual. 

Un alt factor important care stimulează intrarea pe piața comerțului online constă 

în oportunitățile pe care le oferă comercianților din perspectiva accesului la piețele 

internaționale. Într-adevăr, comercianții care pătrund pe piața comerțului 

electronic au posibilitatea de a-și vinde online produsele și serviciile în state terțe, 

fără a avea o prezență fizică în respectivele țări. Potrivit datelor furnizate de 

Eurostat, la nivelul anului 2017, 34% din totalul cumpărătorilor online din Olanda au 

efectuat cel puțin o achiziție transfrontalieră dintr-o altă țară comunitară. În același 

an, 29% dintre cumpărătorii online din Olanda au preferat să achiziționeze produse 

și servicii de la companii aflate în afara spațiului comunitar. Trebuie menționat însă 

că absența prezenței fizice a comerciantului online, perioada mai mare de livrare a 

produselor și serviciilor comandate, nivelul mai ridicat al prețurilor din cauza taxelor 

vamale, costurilor de expediere și fluctuațiilor cursului valutar pot descuraja 

achizițiile transfrontaliere.   

De regulă, comercianții online care aleg să intre pe piața olandeză a comerțului 

electronic optează să pătrundă inițial pe un anumit segment de piață. Așa cum s-a 

menționat anterior, cele mai atractive segmente de piață din perspectiva ponderii 

veniturilor realizate la nivelul acestora în totalul vânzărilor online sunt cele care 

presupun comercializarea echipamentelor TIC (23%), a articolelor vestimentare 

(17,8%) și a produselor alimentare și de băcănie (9,9%). 

Amenințările exercitate de produsele substituibile (produse care satisfac aceeași 

nevoie de consum, putându-se înlocui unele cu altele) exercită presiuni 

semnificative asupra profitabilității comercianților din sectorul electronic. În cazul 

comerțului online, principalele amenințări se referă la canalele alternative de 

vânzare a produselor: comerțul tradițional, prin utilizarea de magazine fizice și 

vânzarea pe bază de catalog. 

O mare parte dintre consumatorii olandezi preferă în continuare comerțul 

tradițional datorită contactului direct cu produsele și a posibilităților de testare/ 

încercare a acestora (articole de îmbrăcăminte). În plus, numeroși consumatori 

olandezi sunt îngrijorați de problemele legate de securitatea tranzacțiilor online, 

preferând în continuare utilizarea canalelor tradiționale de vânzare. Una dintre 

problemele majore cu care se confruntă comerțul electronic se referă la intervalul 

mai mare de timp necesar pentru a intra în posesia produselor dorite.  

Pentru a contracara aceste efecte negative, marii comercianți online (de tipul 

Amazon) au lansat o serie de inițiative care presupun reducerea perioadei de onorare 

a comenzilor la o zi sau chiar la câteva ore în cazul anumitor tipuri de produse. 

Principalele beneficii ale comerțului electronic constau în obținerea unor prețuri 
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mai scăzute comparativ cu cele practicate de comercianții tradiționali, precum și 

comoditatea realizării cumpărăturilor online și a livrărilor la domiciliu. 

Totuși, având în vedere faptul că tot mai mulți comercianți tradiționali tind să-și 

comercializeze produsele și în mediul online, vânzările realizate în magazinele fizice 

nu constituie o amenințare directă la comerțul electronic, ci mai degrabă o metodă 

de valorificare optimă a potențialului de vânzare. În mod real, amenințările cu 

substituirea se aplică numai în cazul comercianților care își desfășoară activitatea 

exclusiv în mediul virtual. În prezent, ponderea vânzărilor online în totalul vânzărilor 

cu amănuntul din Olanda este de aproximativ 11%, fiind una din cele mai ridicate 

din Europa. 

Aproape jumătate dintre cetățenii olandezi care au efectuat achiziții online pe 

parcursul anului 2017 au întâmpinat dificultăți în realizarea acestora (46%). 

Procentul este semnificativ mai mare decât cel înregistrat la nivel comunitar (31%). 

Cele mai frecvente dificultăți întâmpinate de cumpărătorii online din Olanda sunt: 

▪ nerespectarea perioadei de livrare (24%, comparativ cu 17% la nivelul UE-28); 

▪ dificultăți tehnice de tipul nefuncționării corespunzătoare a site-ului în 

momentul plasării comenzii sau efectuării plății (14%, față de 11% la nivel 

comunitar); 

▪ livrarea altor produse sau a unora defecte (10%, față de 9% la nivel comunitar); 

▪ dificultăți legate de obținerea informațiilor despre garanție sau alte drepturi 

legale (8%, față de 5% la nivel comunitar); 

▪ imposibilitatea livrării unor bunuri sau servicii în Olanda de către comerciantul 

online străin (7%, față de 3% la nivel comunitar); 

▪ dificultăți legate de neprimirea unui răspuns satisfăcător în urma unei reclamații 

sau probleme legate de exercitarea căilor de atac (6%, față de 4% la nivel 

comunitar);  

▪ costuri de livrare sau preț final superior celui indicat (4%, identic cu cel la nivel 

comunitar);  

▪ săvârșirea unor fraude de tipul netransmiterii produselor comandate sau 

utilizarea abuzivă a datelor cardului de credit (3%, identic cu cel la nivel 

comunitar). 
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Principalele motive care stau la baza deciziei de a nu efectua achiziții online sunt: 

preferința de a cumpăra personal bunurile sau serviciile și de a le testa, inclusiv 

loialitatea față de magazinele fizice și puterea obișnuinței (80%, comparativ cu 

media europeană de 69%), existența unor temeri privind de securitatea plăților și de 

protecția datelor (34%, față de 25% în UE-28), lipsa competențelor necesare 

efectuării unei achiziții online (32%, comparativ cu 19% la nivel comunitar) și 

existența unor temeri legate  de recepționarea și returnarea produselor, inclusiv 

legate de formularea unei reclamații sau de exercitarea căilor de atac (27%, față de 

16% la nivel european). Alți factori, mai puțin importanți, sunt lipsa unui card de 

plată (14%, față de 12% la nivel european) și dificultățile legate de recepționarea 

produselor (10%, față de 6% la nivel european). 

 

Ponderea cumpărătorilor care întâmpină dificultăți în efectuarea achiziției online în totalul cumpărătorilor
online din Olanda (2017)

Sursa: Eurostat 2018

54,00

24,00

14,00

10,00

8,00

7,00

6,00

4,00

3,00

69,00

17,00

11,00

9,00

5,00

3,00

4,00

4,00

3,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Inexistența vreunei probleme

Perioada de livrare mai mare decât cea indicată

Dificultăți tehnice

Livrarea altor bunuri sau servicii sau a unora defecte

Dificultatea obținerii informațiilor despre garanție sau alte drepturi legale

Bunuri sau servicii necomercializate în țara respectivă de către 

comerciantul online străin 

Dificultăți legate de formularea unei reclamații sau de exercitarea căilor 

de atac, inclusiv neprimirea unui răspuns satisfăcător în urma reclamației

Costurile de livrare sau prețul final mai mari decât cele indicate

Fraude

Olanda UE-28

Motivele pentru care cetățenii olandezi nu efectuează achiziții online (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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3.2.2 Analiza sistemului de reglementare 

Principalele prevederi din legislația olandeză care vizează comerțul electronic sunt 

cuprinse în Codul Civil (Burgerlijk Wetboek), Legea privind practicile comerciale 

neloiale ale întreprinderilor față de consumatori (Wet oneerlijke 

handelspraktijken), Legea privind telecomunicațiile (Telecommunicatiewet) și 

Regulamentul general privind protecția datelor.    

Codul Civil (Burgerlijk Wetboek), Cartea VI, Articolele 6:217-6:230 

(Încheierea contractelor) 

Încheierea contractelor pe teritoriul Olandei nu face obiectul unor cerințe formale, 

cu excepția situațiilor când acest lucru este solicitat în mod expres de o lege 

specială. Numeroase hotărâri judecătorești au statuat că pentru încheierea legală a 

unui contract nu este necesar un înscris, ceea ce înseamnă că un contract online are 

aceeași valabilitate cu a celor tradiționale, încheiate pe hârtie. Cu toate acestea, 

există anumite tipuri de contracte care vor fi obligatorii din punct de vedere juridic 

doar dacă respectă anumite cerințe formale. Este cazul contractelor de cumpărare 

în rate și a contractelor de credit pentru consum în cazul cărora este necesar un 

înscris. De asemenea, contractele care creează sau transferă drepturi în domeniul 

imobiliar necesită implicarea instanțelor judecătorești și a autorităților publice, 

neputând fi încheiate electronic. În plus, contractele de asigurare pot fi încheiate 

verbal, dar dacă existența acordului este contestată, singurul mijloc de probă 

acceptat în instanță este un înscris care confirmă acordul. 

Cu toate acestea, constatarea existenței unei obligații contractuale este numai de 

competența instanțelor, partea care pretinde validitatea constituirii unui raport 

juridic urmând a proba valabilitatea acordului de voințe. Un înscris este cel mai bun 

mijloc de probă pentru a dovedi existența unei obligaţii contractuale. În cazul în 

care se poate demonstra existența unui contract între părți, instanțele au libertatea 

de a interpreta contractul și de a-l completa cu potenţiale clauze cu conţinut 

obligaţional nereglementat în contract, dar care rezultă din practicile contractuale 

anterioare ale părţilor, din uzanțe, lege sau echitate. Acest lucru se bazează pe 

interpretarea intenției părților, a actelor reciproce și a manifestării de voință la 

momentul încheierii contractului. După cum se poate constata din cele menționate 

anterior, o obligație contractuală se poate naște atunci când părțile și-au exprimat 

voința în acest sens, chiar dacă acestea au convenit numai verbal cele mai 

importante elemente ale obligațiilor contractuale. Același lucru este valabil și în 

cazul în care contractul a fost încheiat în format electronic și reflectă voința părților 

de a stabili un raport juridic. 

Pentru ca un contract să fie valabil încheiat pe teritoriul Olandei trebuie să existe o 

ofertă a unei părți și o comunicare a acceptării respectivei oferte de către cealaltă 

parte (articolul 6:217 al Codului Civil olandez), acest principiu aplicându-se și în 

cazul contractelor încheiate prin mijloace electronice. Conceptele de ofertă și 

acceptare nu au o definiție formală în Codul Civil olandez. Atât oferta, cât și 
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acceptarea sunt considerate valabile și obligatorii pentru fiecare parte dacă acestea 

exprimă o manifestare de voință făcută cu intenția de a produce efecte juridice, iar 

această manifestare de voință creează o așteptare legitimă a celeilalte părți cu 

privire la constituirea unui raport juridic. 

Conform legii olandeze, un contract va fi în mod legal încheiat odată ce acceptarea 

unei oferte a ajuns la ofertant (teoria recepției acceptării). Potrivit articolului 6:225 

al Codului Civil olandez (Acceptarea diferită de ofertă), dacă răspunsul la o ofertă 

are un conținut substanțial diferit față de cel al ofertei originale, atunci acesta va 

fi considerat drept o nouă ofertă și o respingere a ofertei inițiale. În cazul în care 

răspunsul diferă doar în privința detaliilor minore, atunci se consideră că acesta 

reprezintă acceptarea ofertei, iar contractul va fi în mod legal încheiat, cu excepția 

cazului în care ofertantul contestă cu promptitudine respectivele diferențe minore. 

Acceptarea poate fi comunicată verbal sau în scris, precum și prin orice act sau fapt 

al destinatarului ofertei (inclusiv prin apăsarea unui buton online de tipul "Sunt de 

acord/ Accept"). 

O ofertă nu poate fi revocată dacă specifică o perioadă de timp pentru acceptarea 

acesteia sau dacă irevocabilitatea ei rezultă într-un alt mod (articolul 6:219, Oferta 

revocabilă; oferta fără angajament pentru ofertant; drepturi de opțiune). Oferta 

verbală expiră în cazul în care nu este acceptată imediat, în timp ce oferta scrisă își 

va pierde valabilitatea în cazul în care nu este acceptată într-o perioadă rezonabilă 

de timp. Prin urmare, revocarea unei oferte este posibilă numai dacă răspunsul care 

cuprinde acceptarea ofertei nu a fost încă trimis ofertantului, cu excepția cazului 

în care oferta conținea o declarație expresă că aceasta nu creează un angajament 

pentru ofertant, caz în care oferta poate fi revocată și după acceptare, cu condiția 

ca acest lucru să se facă imediat după momentul primirii acceptării. 

Articolul 6:223 (Acceptarea cu întârziere) din Codul Civil olandez menționează că, 

în cazul în care oferta a fost acceptată după expirarea termenului, ofertantul poate 

considera acceptul ca fiind exprimat la timp, cu condiția notificării imediate a 

celeilalte părți despre acest lucru. În situația în care oferta a fost acceptată cu 

întârziere, dar ofertantul înțelege sau ar fi trebuit să înțeleagă că existența unui 

termen de acceptare a ofertei nu a fost clar înțeleasă de către cealaltă parte, 

acceptarea ofertei se consideră a fi fost făcută la timp, cu excepția cazului în care 

ofertantul notifică de îndată cealaltă parte că oferta a expirat. 

În plus, o acceptare care nu ajunge niciodată sau nu parvine în timp util ofertantului 

creează efecte juridice în cazul în care acest lucru este imputabil propriilor acțiuni 

ale ofertantului, ale persoanelor pentru care acesta este responsabil (agenți sau 

angajați) sau oricăror altor circumstanțe care justifică plasarea riscului asupra 

ofertantului. Prin urmare, o acceptare transmisă prin e-mail se va considera ajunsă 

la ofertant odată ce mesajul a sosit în căsuța de poștă electronică a acestuia, 

indiferent dacă ofertantul a deschis sau nu e-mailul și a citit sau nu mesajul (articolul 

6:224, Momentul încheierii contractului). De asemenea, o ofertă sau o acceptare 

transmisă incorect de către o parte continuă să fie valabil exprimată, cu excepția 
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cazului în care mijlocul de comunicare a fost impus în mod expres de către partea 

care primește mesajul. Prin urmare, în cazul comercianților online și care permit 

exprimarea acceptării numai prin e-mail sau prin intermediul site-ului web, aceștia 

trebuie să verifice cu atenție ofertele înaintea transmiterii acestora și să pună în 

aplicare o procedură de monitorizare a acceptărilor primite pentru a determina 

corectitudinea acestora. 

Așa cum s-a menționat anterior, unul dintre elementele de bază ale legislației 

olandeze privind încheierea contractelor se referă la manifestarea de voință privind 

constituirea unui raport juridic. Oferirea de bunuri sau servicii la un anumit preț 

poate, în anumite circumstanțe, să fie considerată o invitație la negociere și nu o 

ofertă, acest lucru fiind valabil și în cazul contractelor încheiate prin mijloace 

electronice. De exemplu, o eroare evidentă de preț (cum ar fi de exemplu oferta de 

vânzare a unui televizor pentru 2 euro în loc de 200 euro) nu poate fi acceptată 

pentru acea sumă și nu poate conduce la încheierea validă a unui contract, 

destinatarul ofertei neputând pretinde că acel preț reflectă valoarea reală a bunului 

și nici manifestarea voinței de a se obliga a ofertantului. 

Principiile de bază ale legislației olandeze referitoare la încheierea contractelor se 

aplică și celor electronice. Potrivit articolului 6:227a din Codul Civil olandez 

(Contracte încheiate prin mijloace electronice), dacă o dispoziție legală prevede că 

un contract poate fi încheiat în mod valabil numai în scris, atunci această cerință 

formală se consideră îndeplinită și în cazul unui contract încheiat prin mijloace 

electronice dacă: 

▪ autenticitatea contractului este suficient garantată (prin intermediul semnăturii 

electronice); 

▪ contractul este și rămâne accesibil părților; 

▪ momentul încheierii contractului poate fi determinat cu suficientă certitudine și 

▪ identitatea părților poate fi determinată cu suficientă certitudine. 

 

Legislația din Olanda respectă prevederile Directivei 2000/31/CE privind comerțul 

electronic în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate consumatorului 

înainte de plasarea comenzii online. Astfel, articolul 6:227b (Informații ce trebuie 

furnizate înainte de încheierea contractului electronic) stabilește că persoana care 

furnizează un serviciu al societății informaționale trebuie să informeze consumatorii 

într-un mod clar, ușor inteligibil și neechivoc despre: 

▪ modalitatea în care va fi încheiat contractul și, în special, despre operațiunile și 

etapele necesare ajungerii la acest rezultat; 

▪ măsura în care contractul va fi sau nu arhivat de către furnizorul de servicii ale 

societății informaționale, precum și despre modalitatea în care acesta va fi 

accesibil consumatorului; 

▪ modalitatea în care consumatorul va putea identifica și corecta erorile de 

introducere a datelor înainte de încheierea contractului;  

▪ limbile propuse pentru încheierea contractului; 
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▪ codurile de conduită cărora prestatorul de servicii ale societății informaționale 

li se supune, precum și despre modul în care aceste coduri pot fi consultate 

electronic. 

 

Potrivit aceluiași articol, aceste cerințe în materie de informații nu se aplică 

contractelor încheiate exclusiv prin schimburi de mesaje prin poșta electronică sau 

prin comunicări individuale echivalente. De asemenea, singura derogare de la 

prevederile articolului 6:227b este posibilă numai în condițiile unei relații stabilite 

între părți care acționează în scopuri care intră în sfera activităților lor comerciale 

sau profesionale (comerțul B2B). În plus, în cazul contractelor B2C, clauzele 

contractuale, altele decât termenii și condițiile standard, trebuie puse la dispoziția 

consumatorului înainte de sau la încheierea contractului într-un mod care să îi 

permită acestuia să le păstreze, să le examineze și să le reproducă. 

Contractul online este lovit de nulitate dacă a fost încheiat în contextul 

neîndeplinirii de către furnizorul de servicii ale societății informaționale a uneia 

dintre obligațiile sale menționate anterior la literele (a), (c) sau (d). De asemenea, 

consumatorul poate solicita rezilierea contractului online dacă, după încheierea 

acestuia, prestatorul de servicii ale societății informaționale nu a furnizat toate 

informațiile menționate la literele (b) și (e) sau dacă nu a pus la dispoziția acestuia 

clauzele contractuale, altele decât termenii și condițiile standard, într-un mod care 

să îi permită consumatorului să le păstreze, să le examineze și să le reproducă. 

Articolul 6:227c din Codul Civil olandez introduce noi obligații pentru furnizorii de 

servicii ale societății informaționale (Obligații suplimentare pentru încheierea 

acordurilor electronice). Persoana care furnizează un serviciu al societății 

informaționale este obligată să pună la dispoziția destinatarului serviciului 

mijloacele tehnice adecvate, eficiente și accesibile care să îi permită să identifice 

și să corecteze erorile de introducere a datelor înainte de lansarea comenzii. În 

cazul în care destinatarul serviciului a făcut un anunț prin mijloace electronice care 

poate fi interpretat de către furnizorul de servicii ale societății informaționale drept 

o acceptare a ofertei sale sau o ofertă ca răspuns la invitația sa de negociere, atunci 

furnizorul de servicii trebuie să confirme primirea acestui anunț cât mai curând 

posibil și prin mijloace electronice. Destinatarul serviciului poate anula acordul 

atâta timp cât furnizorul de servicii ale societății informaționale nu a confirmat 

primirea acceptării. Anunțul menționat anterior și confirmarea de primire a acestuia 

se consideră primite atunci când părțile cărora le sunt adresate pot avea acces la 

ele. 

Codul Civil (Burgerlijk Wetboek), Cartea VI, Articolele 6:231-6:247 

(Termenii și condițiile standard) 

Articolele 6:231-6:247 transpun prevederile Directivei 93/13/CEE privind clauzele 

abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, reglementând aplicabilitatea și 

utilizarea termenilor și condițiilor generale în contractele încheiate cu consumatorii 

sau întreprinderile mici și mijlocii. În legislația olandeză, potrivit articolului 6:231 
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din Codul Civil (Definiții), termenii și condițiile generale înseamnă, în esență, toate 

dispozițiile sau prevederile contractuale elaborate pentru a fi incluse în cadrul mai 

multor contracte, cu excepția termenilor care indică esența acordului (de exemplu, 

caracteristicile produsului sau serviciului ori prețul). 

Două aspecte prezintă o importanță deosebită în ceea ce privește utilizarea 

termenilor și a condițiilor standard în contractele online încheiate în Olanda. În 

primul rând, este vorba despre măsura în care clauzele individuale abuzive sau de 

natură împovărătoare care fac parte din termenii și condițiile generale sunt valide 

sau nu (urmare a unei hotărâri judecătorești). În al doilea rând, prezintă importanță 

analiza condițiilor care trebuie îndeplinite pentru a încorpora termenii standard în 

contract, putându-se astfel considera că reprezintă o parte convenită a contractului. 

Conform articolului 6:233 din Codul Civil olandez (Prevederi anulabile din termenii 

și condițiile standard), o clauză inclusă în termenii și condițiile generale poate fi 

declarată nulă dacă: 

▪ aceasta este în mod nerezonabil împovărătoare pentru partea care acceptă 

termenii și condițiile standard, luându-se în considerare natura și conținutul 

contractului, interesele fiecărei părți, precum și orice alte circumstanțe 

specifice situației propriu-zise; 

▪ utilizatorul termenilor generali (comerciantul) nu a creat o posibilitate 

rezonabilă celeilalte părți de a cunoaște conținutul condițiilor standard 

aplicabile. 

 

Articolul 6:234 din Codul Civil olandez (Posibilitatea rezonabilă de a cunoaște 

termenii și condițiile standard) precizează că utilizatorul (comerciantul) a creat o 

posibilitate rezonabilă celeilalte părți de a cunoaște conținutul condițiilor generale 

dacă le-a înaintat (predat) celeilalte părți anterior sau la momentul încheierii 

contractului sau dacă le-a adus la cunoștința celeilalte părți respectând prevederile 

articolului 6:230c din Codul Civil olandez (Modalități de furnizare a informațiilor 

necesare). Articolul 6:230c precizează, printre altele, că, în funcție de preferința 

prestatorului de servicii ale societății informaționale, condițiile standard trebuie să 

fie: 

▪ furnizate de către prestator din proprie inițiativă; 

▪ ușor accesibile celeilalte părți în locul în care serviciul este furnizat ori 

contractul este încheiat; 

▪ ușor accesibile celeilalte părți în mod electronic prin intermediul unei adrese 

furnizate în acest scop de către furnizorul de servicii ale societății 

informaționale; 

▪ incluse în orice document de informare și care prezintă o descriere detaliată a 

serviciului pe care îl furnizează prestatorul de servicii ale societății 

informaționale. 

 

În cazul în care niciuna dintre aceste variante nu este posibilă, se consideră că 

utilizatorul (comerciantul) a creat o posibilitate rezonabilă celeilalte părți de a 
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cunoaște conținutul condițiilor generale dacă înainte sau la momentul încheierii 

contractului, utilizatorul (comerciantul) a înștiințat cealaltă parte că termenii și 

condițiile generale sunt disponibile pentru a fi consultate și inspectate la o anumită 

Cameră de Comerț sau la grefa unei instanțe judecătorești specifice și că vor fi puse 

la dispoziția celeilalte părți la prima solicitare a acesteia. Articolul 6:234 din Codul 

Civil olandez mai precizează că în cazul în care termenii și condițiile generale nu au 

fost puse la dispoziția celeilalte părți înainte sau la momentul încheierii 

contractului, clauzele acestora vor fi putea fi declarate nule. Un efect similar se 

obține și în cazul în care, la solicitarea celeilalte părți, utilizatorul (comerciantul) 

nu reușește să transmită termenii și condițiile generale fără întârziere și pe propria 

cheltuială. Această ultimă obligație a utilizatorului nu se aplică în situațiile în care 

nu se poate aștepta în mod rezonabil de la utilizator (comerciant) ca acesta să 

transmită celeilalte părți termenii și condițiile standard. 

Același articol 6:234 din Codul Civil olandez menționează că utilizatorul 

(comerciantul) a creat o posibilitate rezonabilă celeilalte părți de a cunoaște 

conținutul condițiilor generale și în situația în care le-a pus la dispoziția acesteia 

prin mijloace electronice de comunicare, înaintea sau la momentul încheierii 

contractului, astfel încât acești termeni standard să poată fi descărcați și salvați 

pentru a fi examinați/ inspectați ulterior (contractele de tipul click-wrap, browse-

wrap, sau shrink-wrap). În cazul în care acest lucru nu este posibil din motive 

rezonabile, atunci utilizatorul (comerciantul) este obligat să aducă la cunoștința 

celeilalte părți înainte de încheierea contractului locul unde condițiile sau termenii 

standard pot fi examinați prin mijloace electronice de comunicare, angajându-se 

totodată să îi transmită celeilalte părți la cererea acesteia, prin mijloace electronice 

de comunicare sau într-o altă formă. Neîndeplinirea obligației de a pune la dispoziția 

celeilalte părți termenii și condițiile generale prin mijloace electronice de 

comunicare înainte sau la momentul încheierii contractului atrage după sine 

posibilitatea declarării nulității acestor clauze. În cazul în care contractul propriu-

zis nu este încheiat prin mijloace electronice de comunicare, consimțământul 

explicit al celeilalte părți este absolut necesar pentru a se putea considera că 

acesteia i s-a oferit o posibilitate rezonabilă de a lua la cunoștință conținutul 

termenilor și condițiilor standard. În general, termenii standard care sunt acceptați 

prin bifarea unei căsuțe de tipul "Accept Termenii și Condițiile Generale" sunt 

considerați ca fiind agreați între părți și încorporați în contract. De regulă, soluția 

tehnică presupune parcurgerea integrală a acestora de către client (ceea ce nu 

înseamnă în mod necesar și citirea propriu-zisă a acestora) înainte de a apăsa pe 

butonul de confirmare și de a proceda la încheierea contractului. 

Concluzionând, în conformitate cu prevederile Codului Civil olandez, termenii și 

condițiile generale pentru vânzarea bunurilor sau prestarea serviciilor trebuie să fie 

aduse la cunoștința cumpărătorului înainte sau la momentul încheierii contractului 

pentru ca aceste condiții să devină parte a contractului. Instanțele olandeze sunt 

deosebit de stricte în aplicarea acestei reguli. Decizii recente ale acestora confirmă 

aplicabilitatea termenilor și condițiilor generale atunci când acestea sunt publicate 



 

103 

pe site-ul web al comerciantului online, când sunt tipărite pe formularul de comandă 

sau când sunt disponibile prin accesarea unui hyperlink de pe site-ul web al 

comerciantului. În plus, instanțele olandeze au statuat că termenii standard 

transmiși împreună cu factura sau confirmarea comenzii nu sunt considerați în 

general ca fiind incluși în contract, indiferent dacă este vorba despre contracte de 

tipul B2C sau B2B. Pe de altă parte, în cazul în care clientul cunoaște din contractele 

anterioare încheiate cu același comerciant online că acesta utilizează anumite 

condiții generale, există o mare probabilitate ca instanțele olandeze să interpreteze 

acești termeni agreați anterior ca fiind cunoscuți de client și încorporați într-un nou 

contract. Acest lucru este valabil cel puțin pentru contractele B2B. 

Articolele 6:236 (Lista neagră a prevederilor care sunt considerate a fi întotdeauna 

excesiv de împovărătoare pentru consumatorii) și 6:237 (Lista gri a prevederilor 

care sunt presupuse a fi excesiv de împovărătoare pentru consumatorii) transpun 

prevederile Directivei 93/13/CEE și conțin reguli speciale aplicabile contractelor 

încheiate cu consumatorii. Potrivit articolului 6:236, următoarele prevederi din 

termenii și condițiile standard aplicabile în contractele încheiate între un 

comerciant și un consumator sunt considerate întotdeauna a fi excesiv de 

împovărătoare pentru acesta din urmă (lista neagră): 

▪ o prevedere care îl privează pe consumator în totalitate și necondiționat de 

dreptul său de a pretinde îndeplinirea condițiilor contractuale asumate de 

comerciant; 

▪ o clauză care exclude sau limitează dreptul consumatorului de a rezilia 

contractul, în conformitate cu prevederile secțiunii 6.5.5 din Codul Civil olandez 

(Acorduri mutuale); 

▪ o clauză care exclude sau limitează dreptul consumatorului de a refuza 

executarea propriilor obligații contractuale în temeiul legii sau o clauză care 

conferă comerciantului un drept de a refuza îndeplinirea obligațiilor 

contractuale ale acestuia mai permisivă comparativ cu prevederile legale în 

vigoare;  

▪ o prevedere care lasă la aprecierea comerciantului neîndeplinirea uneia sau mai 

multora dintre obligațiile contractuale ale acestuia sau o prevedere care, în cazul 

neîndeplinirii obligațiilor contractuale care revin comerciantului, condiționează 

exercitarea drepturilor consumatorului de introducerea în prealabil a unei 

acțiuni în justiție împotriva unei terțe persoane; 

▪ o prevedere conform căreia consumatorul acordă comerciantului în avans 

permisiunea de a transfera/ înstrăina obligațiile contractuale care-i revin 

comerciantului unei terțe persoane conform secțiunii 6.2.3 din Codul Civil 

(preluarea datoriei sau cesiunea poziției contractuale), cu excepția: 

o cazului în care consumatorul are în orice moment dreptul de a rezilia 

contractul sau  
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o a cazului în care comerciantul continuă să rămână responsabil față de 

consumator pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale transferate 

persoanei terțe sau  

o a cazului în care înstrăinarea acestor obligații contractuale survine în 

contextul transferului de întreprinderi sau a unor părți de întreprinderi 

(cărora aceste obligații contractuale și drepturi conexe le aparțin); 

▪ o clauză care prevede în mod expres că, în cazul în care drepturile 

comerciantului care decurg din contract sunt transferate/ înstrăinate unei terțe 

persoane, drepturile și mijloacele de apărare pe care le deține consumatorul în 

temeiul legii împotriva acestei terțe persoane sunt excluse sau limitate; 

▪ o prevedere care limitează la mai puțin de un an termenul de prescripție pentru 

exercitarea unui drept efectiv al consumatorului; 

▪ o prevedere conform căreia prejudicierea unei terțe persoane de către 

comerciant pe durata executării contractului obligă consumatorul să plătească 

despăgubiri acelei terțe persoane sau să contribuie la acele despăgubiri într-o 

proporție mai mare decât cea care rezultă în temeiul legii în virtutea relației 

dintre consumator și comerciant; 

▪ o prevedere care conferă comerciantului dreptul de a majora prețul convenit în 

termen de trei luni de la încheierea contractului, cu excepția cazului în care 

consumatorului nu i s-a oferit un drept corespondent de a anula contractul în 

situația în care comerciantul procedează la majorarea prețului; 

▪ o prevedere conform căreia, în cazul unui contract care presupune prestarea cu 

regularitate a unor servicii sau furnizarea periodică a unor bunuri (inclusiv a 

energiei electrice, dar exclusiv a cotidienelor, ziarelor și revistelor), contractul 

va fi prelungit sau reînnoit automat pentru o anumită perioadă de timp sau pe 

durată nedeterminată, fără a conferi consumatorului dreptul de a pune capăt 

contractului, cu acordarea unei perioade de preaviz pentru încetarea acestuia 

de cel mult o lună; 

▪ o prevedere care exclude sau restricționează posibilitățile consumatorului de a 

furniza dovezi în instanță sau care impune acestuia sarcina probei contrar 

dispozițiilor legale; 

▪ o clauză care reprezintă o derogare de la prevederile articolului 3:37 (Forma și 

efectele declarațiilor cu valoare de act juridic) în dezavantajul consumatorului, 

cu excepția cazului în care se referă la forma anunțurilor care urmează să fie 

făcute de consumator sau a cazului în care precizează că utilizatorul 

(comerciantul) poate continua să considere valabilă adresa furnizată de 

consumator până la notificarea unei adrese noi; 

▪ o prevedere prin care i se interzice unui consumator să declare un domiciliu 

dintr-o altă localitate din Olanda decât cea în care locuiește la momentul 

încheierii contractului, cu excepția cazului în care acel consumator nu ar putea 

avea în viitor un domiciliu real în respectiva localitate, o altă excepție fiind cazul 

în care contractul se referă la bunuri privind proprietăți imobiliare, nave și 

aeronave pentru care domiciliul este ales la adresa biroului notarial; 
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▪ o clauză care prevede soluționarea unui litigiu într-un alt mod decât prin 

intermediul unei instanțe competente în temeiul legii sau al unei curți de 

arbitraj, cu excepția cazului în care consumatorului i se permite să opteze pentru 

soluționarea litigiului de către instanța competentă, iar această alegere poate fi 

făcută într-o perioadă de minimum o lună de la momentul invocării clauzei de 

către comerciant; 

▪ o prevedere care exclude sau limitează dreptul consumatorului de a rezilia în 

același mod un contract care a fost încheiat verbal, în scris sau prin mijloace 

electronice; 

▪ o prevedere conform căreia, în cazul unui contract care presupune furnizarea 

periodică a cotidienelor, ziarelor sau revistelor, contractul va fi prelungit sau 

reînnoit automat pentru o perioadă suplimentară de trei luni sau mai mică, fără 

a conferi consumatorului dreptul de a rezilia contractul la sfârșitul perioadei de 

prelungire sau reînnoire a acestuia, cu acordarea unei perioade de preaviz pentru 

încetarea contractului de cel mult o lună; 

▪ o prevedere conform căreia, în cazul unui contract care presupune furnizarea 

periodică a cotidienelor, ziarelor sau revistelor, contractul va fi prelungit sau 

reînnoit automat pentru o perioadă nedeterminată, fără a conferi 

consumatorului dreptul de a-l rezilia în orice moment, cu acordarea unei 

perioade de preaviz pentru încetarea contractului de cel mult o lună sau, în cazul 

în care livrarea se efectuează mai rar de o dată pe lună, cu acordarea unei 

perioade de preaviz de maximum trei luni; 

▪ o clauză care obligă consumatorul să notifice încetarea contractului la o dată 

fixă în baza preavizului la care se face referire în situațiile menționate la literele 

(j), (p) sau (q); 

▪ o prevedere conform căreia un contract încheiat pe durată determinată va fi 

prelungit pentru a permite familiarizarea consumatorului cu aceste produse, în 

cazul în care un astfel de contract se referă la furnizarea periodică a 

cotidienelor, ziarelor sau revistelor. 

 

Conform articolului 6:237, alte prevederi din termenii și condițiile standard 

aplicabile în contractele încheiate între comercianți și consumatori pot fi excesiv de 

împovărătoare pentru aceștia din urmă (lista gri): 

▪ o prevedere care, ținând cont de circumstanțele situației, permite 

comerciantului o perioadă neobișnuit de lungă sau insuficient de precisă pentru 

a reacționa la o ofertă sau la o altă declarație/ mesaj al consumatorului; 

▪ o prevedere care limitează semnificativ sensul obligațiilor contractuale ale 

comerciantului în comparație cu așteptările rezonabile ale consumatorului pe 

care le-ar avea în lipsa acestei prevederi și care decurg din dispozițiile legale 

care guvernează contractul; 

▪ o prevedere care oferă comerciantului dreptul de a-și îndeplini obligațiile 

contractuale într-o manieră care diferă substanțial de ceea ce a fost convenit, 
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cu excepția cazului în care consumatorului i se conferă dreptul de reziliere a 

contractului atunci când comerciantul uzitează de acest drept; 

▪ o prevedere care îl exonerează pe comerciant de obligațiile contractuale sau 

care îi conferă acestuia dreptul de a se dispensa de aceste obligații într-un alt 

mod, cu excepția cazului în care motivele sunt menționate în mod expres în 

contract și sunt de o asemenea natură încât comerciantul nu mai poate fi 

prezumat a fi obligat prin contract; 

▪ o prevedere care permite comerciantului o perioadă neobișnuit de lungă sau 

insuficient de precisă pentru a-și îndeplini obligațiile; 

▪ o prevedere care exonerează în întregime sau parțial comerciantul sau o 

persoană terță de răspunderea sa legală pentru prejudiciile cauzate; 

▪ o prevedere care exclude sau limitează dreptul consumatorului de a primi o 

compensație în temeiul legii sau care oferă comerciantului dreptul de a primi o 

sumă disproporționat de mare drept compensație; 

▪ o prevedere care impune sancțiuni pentru anumite acțiuni sau un comportament 

pasiv al consumatorului și care conduc la pierderea unor drepturi specifice sau 

mijloace de apărare ale consumatorului, cu excepția cazului în care pierderea 

acestor drepturi sau mijloace de apărare este justificată de aceste acțiuni sau 

de comportamentul pasiv; 

▪ o clauză care obligă consumatorul să plătească sume compensatorii în cazul în 

care contractul încetează dintr-un alt motiv decât neîndeplinirea obligațiilor 

contractuale ale consumatorului; 

▪ o prevedere care obligă consumatorul să încheie un alt contract cu utilizatorul 

(comerciantul) sau cu o terță persoană, cu excepția cazului în care acest lucru 

este de așteptat în mod rezonabil din partea consumatorului având în vedere 

legătura intrinsecă dintre contractul inițial și cel subsecvent, menționat în 

prezentul articol; 

▪ o clauză care stabilește o durată mai mare de un an pentru un contract care 

presupune prestarea cu regularitate a unor servicii sau furnizarea periodică a 

unor bunuri, cu excepția cazului în care consumatorului i se conferă dreptul de 

reziliere a contractului după fiecare an; 

▪ o clauză care angajează consumatorul la acordarea unei perioade de preaviz 

pentru rezilierea contractului mai mare de trei luni sau mai lungă decât cea pe 

care comerciantul trebuie să o respecte pentru a rezilia contractul; 

▪ o prevedere care impune condiții formale mai stricte pentru a asigura validitatea 

unei declarații/ unui mesaj din partea consumatorului decât formularea unui 

anunț în scris sau furnizarea unui înscris sub semnătură privată; 

▪ o prevedere care indică faptul că o procură/ împuternicire acordată de 

consumator este irevocabilă sau nu se va încheia în cazul decesului 

consumatorului sau când este plasat în regim de supraveghere, cu excepția 

cazului în care această procură/ împuternicire se referă la dreptul de a 

reprezenta și acționa în numele consumatorului în cazul unui transfer de 

proprietăți imobiliare; 



 

107 

▪ o prevedere care angajează consumatorul la acordarea unei perioade de preaviz 

mai mare de o lună cu excepția contractelor prelungite sau reînnoite în 

conformitate cu prevederile articolului 6:236. 

Codul Civil (Burgerlijk Wetboek), Cartea III, Articolul 3:15d 

(Accesibilitatea datelor și informațiilor) și Cartea VI, Articolele 6:230a-

6:230f (Informații privind furnizorii și serviciile acestora în temeiul 

Directivei 2006/123/CE privind serviciile) 

Articolul 3:15d (Accesibilitatea datelor și informațiilor) din Cartea a III-a a Codului 

Civil olandez definește serviciile societății informaționale drept orice serviciu 

prestat în mod normal în scopul obținerii unei remunerații la sau de la distanță prin 

transmisie electronică la solicitarea individuală a beneficiarului serviciului, fără ca 

părțile să fie prezente simultan. Un serviciu se efectuează prin mijloace electronice 

dacă este transmis, transferat și recepționat prin cablu, radio, mijloace optice sau 

alte mijloace electromagnetice prin intermediul unor echipamente electronice 

pentru prelucrarea și stocarea datelor. Articolul 3:15d impune furnizorilor de servicii 

ale societății informaționale obligația de a facilita accesul destinatarilor serviciilor 

și autorităților competente la următoarele informații: 

▪ identitatea furnizorului de servicii ale societății informaționale și adresa sa 

geografică; 

▪ datele furnizorului de servicii ale societății informaționale, care permit 

contactarea rapidă și comunicarea cu acesta într-un mod direct și eficient, 

inclusiv informațiile referitoare la adresa sa de poștă electronică; 

▪ registrul în care este înregistrat furnizorul de servicii ale societății 

informaționale, numărul acestuia de înregistrare sau mijloacele echivalente de 

identificare din registru, în cazul este înregistrat într-un registru al comerțului 

sau într-un registru public similar; 

▪ datele privind autoritatea de supraveghere competentă, în cazul în care 

furnizorul de servicii ale societății informaționale desfășoară o activitate care 

face obiectul unei licențe sau al unei autorizații emise de o instituție 

guvernamentală; 

▪ organismul profesional sau instituția similară la care este afiliat, informații 

despre titlul profesional și statul din SEE în care a fost acordat acest titlu, precum 

și o referire la normele profesionale aplicabile în Olanda și la mijloacele de a le 

accesa, în cazul în care prestatorul de servicii ale societății informaționale 

practică o profesie reglementată; 

▪ în cazul în care furnizorul desfășoară o activitate supusă la TVA, numărul de 

identificare menționat la articolul 2a, primul alineat, litera (g) din Legea privind 

taza pe valoarea adăugată din 1968. 

 

Același articol precizează că, în cazul în care serviciile societății informaționale 

menționează prețuri, acestea trebuie să fie indicate în mod clar și neechivoc și să 

precizeze care sunt taxele și costurile de livrare incluse și cuantumul acestora. 
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Articolele 6:230a-6:230f (Informații privind furnizorii și serviciile acestora) 

transpun în legislația olandeză prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile 

în cadrul pieței interne și impun obligații prestatorilor de servicii (inclusiv celor care 

furnizează servicii ale societății informaționale) de a prezenta o serie de informații. 

Pe lângă informațiile prezentate anterior, articolului 6:230b (Obligația de 

informare) prevede că prestatorii de servicii (inclusiv furnizorii de servicii ale 

societății informaționale) trebuie să pună la dispoziția beneficiarilor următoarele 

informații: 

▪ condițiile și clauzele generale, dacă există, utilizate de către prestator; 

▪ clauze contractuale, dacă există, utilizate de către prestator cu privire la 

legislația aplicabilă contractului și/ sau instanțele judecătorești competente; 

▪ existența unei garanții post-vânzare neimpuse prin legislație; 

▪ prețul serviciului în cazul în care prețul este stabilit în prealabil de către 

prestator pentru un anumit tip de serviciu; 

▪ principalele caracteristici ale serviciilor în cazul în care acestea nu reies deja din 

context; 

▪ asigurarea și garanțiile profesionale, în special, detaliile de contact ale 

asigurătorului sau ale garantului și acoperirea teritorială; 

▪ adresa, inclusiv adresa poștală, un număr de fax sau o adresă e-mail și un număr 

de telefon la care toți beneficiarii, inclusiv cei care au reședința sau sediul social 

într-un alt stat membru, pot adresa o reclamație sau o solicitare de informații în 

legătură cu serviciul prestat; 

▪ orice coduri de conduită cărora le este supus prestatorul și adresele la care 

aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice, specificând limba în 

care este scrisă versiunea disponibilă; 

▪ în cazul în care un prestator este supus unui cod de conduită sau este membru al 

unei asociații profesionale sau al unui organism profesional care prevede 

recurgerea la mijloace extrajudiciare de soluționare a litigiilor, informații în 

această privință. 

 

În plus, conform articolului 6:230d din Codul Civil olandez (Furnizarea de informații 

suplimentare la cererea destinatarului), la cererea beneficiarului, prestatorii de 

servicii (inclusiv cei care furnizează servicii ale societății informaționale) trebuie să 

ofere informații suplimentare despre: 

▪ prețul serviciului, în cazul în care acesta nu este stabilit în prealabil de către 

prestator, sau, dacă nu poate fi comunicat un preț exact, o metodă de calcul a 

prețului astfel încât acesta să poată fi verificat de către beneficiar sau un deviz 

suficient de detaliat; 

▪ informații cu privire la activitățile multidisciplinare și parteneriatele acestora 

care sunt legate de serviciul în cauză și cu privire la măsurile luate pentru a evita 

conflictele de interese (aceste informații trebuie incluse în orice document 

informativ în care prestatorii oferă o descriere detaliată a serviciilor lor); 
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▪ orice coduri de conduită cărora le este supus prestatorul și adresele la care 

aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice, specificând limba în 

care este scrisă versiunea disponibilă. 

 

Nu în ultimul rând, articolul 6:230e menționează că informațiile pe care trebuie să 

le ofere un furnizor de servicii (inclusiv servicii ale societății informaționale) trebuie 

puse la dispoziție sau comunicate în mod clar și neambiguu și în timp util înainte de 

încheierea contractului sau, în absența unui contract scris, înainte de prestarea 

serviciului. 

Codul Civil (Burgerlijk Wetboek), Cartea VI, Articolele 6:230m-6:230s 

(Dispoziții privind contractele la distanță), Articolele 6:230v (Dispoziții 

suplimentare privind contractele la distanță) și Articolele 6:230w-

6:230z (Dispoziții specifice privind contractele la distanță pentru 

produse financiare și servicii financiare) 

Articolele 6:230m-6:230s și 6:230v-6:230z din Codul Civil olandez introduc anumite 

cerințe obligatorii suplimentare specifice contractelor la distanță, valabile și în 

cazul contractelor încheiate prin mijloace electronice. Potrivit articolului 6:230m, 

comerciantul online trebuie să furnizeze consumatorului anumite informații 

precontractuale, incluzând de exemplu următoarele date despre: 

▪ caracteristicile bunurilor sau serviciilor comercializate;  

▪ identitatea comerciantului și adresa sa geografică;  

▪ prețul total al bunurilor și serviciilor cu toate taxele incluse sau modalitatea de 

calcul al prețului;  

▪ costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii 

contractului; 

▪ modalitățile de plată, livrare, executare, data până la care comerciantul se 

angajează să livreze bunurile sau să presteze serviciile și, după caz, politica 

comerciantului de soluționare a reclamațiilor;  

▪ dreptul consumatorului de a se retrage, condițiile, termenele și procedurile de 

exercitare a acestui drept;  

▪ returnarea bunurilor în caz de retragere și costul aferent returnării acestora; 

▪ existența unei garanții legale privind conformitatea bunurilor;  

▪ existența și condițiile de asistență după vânzare acordată consumatorului;  

▪ existența codurilor de conduită relevante 

▪ durata contractului sau în cazul în care contractul este încheiat pe durată 

nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condițiile de 

reziliere a contractului;  

▪ durata minimă de valabilitate a obligațiilor care revin consumatorului conform 

contractului;  

▪ existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care 

trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea comerciantului;  
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▪ funcționalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecție pentru 

conținutul digital;  

▪ interoperabilitatea conținutului digital cu componentele hardware și software de 

care comerciantul are cunoștință sau se poate presupune în mod rezonabil că are 

cunoștință;  

▪ posibilitatea și modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de 

depunere și soluționare a reclamațiilor căruia i se supune comerciantul. 

 

De asemenea, în cazul în care comenzile sunt lansate online, comerciantul trebuie 

să eticheteze de o manieră lizibilă butonul de comandă pentru a indica faptul că 

plasarea comenzii implică o obligație de plată (articolul 6:230v). După încheierea 

contractului și într-un termen rezonabil, comerciantul online trebuie să transmită 

consumatorului confirmarea încheierii acestuia, confirmare care trebuie să includă 

și informațiile precontractuale (articolul 6:230v). Această confirmare trebuie 

furnizată pe un suport durabil, cum ar fi într-un e-mail sau pe suport hârtie. 

Consumatorul nu este obligat să plătească pentru niciun produs sau serviciu 

suplimentar fără a-și exprima consimțământul explicit (articolul 6:230j). 

Potrivit articolului 6:230o din Codul Civil olandez, în cazul contractelor la distanță 

(inclusiv în cazul contractelor încheiate prin mijloace electronice), consumatorul își 

poate exercita dreptul de retragere dintr-un astfel de contract în termen de 14 zile 

de la: 

▪ ziua încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări servicii; 

▪ în cazul contractelor de furnizare de bunuri: 

o ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, și 

care este desemnată de consumator recepționează respectivele bunuri; 

o ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, și 

care este desemnată de consumator recepționează ultimul bun, în situația în 

care consumatorul a efectuat o singură comandă de bunuri multiple care sunt 

însă livrate separat; 

o ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, și 

care este desemnată de consumator recepționează ultimul bun sau ultima 

piesă, în situația în care consumatorul a comandat un bun care constă din mai 

multe loturi sau piese; 

o ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, și 

care este desemnată de consumator intră în posesia fizică a primului bun, în 

situația contractelor care presupun livrarea periodică de bunuri pe o perioadă 

de timp determinată; 

▪ ziua încheierii contractului, în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaz 

sau electricitate, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat 

sau cantitate stabilită, de încălzire centralizată sau de conținuturi digitale care 

nu sunt livrate pe un suport material. 
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Același articol menționează că în cazul în care comerciantul omite să informeze 

consumatorul despre dreptul acestuia de retragere, perioada de retragere expiră la 

12 luni de la sfârșitul perioadei inițiale de retragere. 

Articolul 6:230p din Codul Civil olandez prezintă situațiile în care consumatorul nu 

beneficiază de dreptul de a se retrage din contractele încheiate la distanță, inclusiv 

cele încheiate prin mijloace electronice. Exceptările de la dreptul de retragere se 

aplică pentru: 

▪ contractele de furnizare de bunuri sau servicii al căror preț depinde de 

fluctuațiile de pe piața financiară pe care comerciantul nu le poate controla și 

care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere; 

▪ contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod specific 

comerciantului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente 

de reparație sau de întreținere, cu excepția:  

o serviciilor suplimentare care nu au fost solicitate în mod expres de 

consumator sau  

o livrării altor bunuri decât cele necesare pentru executarea lucrărilor de 

întreținere sau de reparație. 

▪ contractele încheiate în cadrul unei licitații publice; 

▪ contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă: 

o executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și  

o consumatorul a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde 

dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către 

comerciant. 

▪ contractele de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport 

de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau în legătură cu agrementul, în cazul 

în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică; 

▪ contractele de vânzare de bunuri privind: 

o furnizarea de bunuri confecționate după specificațiile consumatorului, care 

nu sunt prefabricate, ci sunt obținute în baza unei alegeri sau decizii 

individuale a consumatorului sau cele care sunt în mod clar destinate unei 

anumite persoane; 

o furnizarea de articole care sunt susceptibile a se deteriora rapid și care au o 

durată de valabilitate limitată;   

o furnizarea de articole care nu pot fi returnate din motive de protecție a 

sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator 

după livrare; 

o furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, 

inseparabil amestecate cu alte elemente; 
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o furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit la momentul 

încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată 

înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe 

piață pe care comerciantul nu le poate controla; 

o furnizarea de înregistrări audio sau video ori programe informatice sigilate 

care au fost desigilate după livrare; 

o furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de 

abonament pentru furnizarea de astfel de publicații; 

▪ furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, în măsura 

în care prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului, iar 

acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la 

retragere. 

 

Referitor la obligațiile care revin comerciantului în cazul în care consumatorul își 

exercită dreptul de retragere din contract, articolul 6:230r prevede obligația 

comerciantului de a rambursa toate sumele primite de la consumator, inclusiv 

costurile de livrare, într-o perioadă care nu poate depăși 14 zile de la data la care 

a luat la cunoștință despre decizia consumatorului de a se retrage din contract. 

Același articol mai precizează că rambursarea sumelor de bani poate fi amânată de 

comerciant până la data recepționării bunurilor care au făcut obiectul vânzării sau 

până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia 

acesta a trimis bunurile către comerciant, luându-se în considerare data cea mai 

apropiată. Pe de altă parte, consumatorul este obligat ca în cazul exercitării 

dreptului de retragere din contract să returneze bunurile comerciantului sau unei 

persoane autorizate de comerciant să recepționeze bunurile, fără întârziere 

nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat 

comerciantului decizia sa de retragere din contract. Termenul se consideră 

respectat dacă bunurile sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea 

perioadei de 14 zile (articolul 6:230s). 

Articolele 6:230w-6:230z din Codul Civil olandez cuprind dispoziții specifice 

contractelor la distanță (inclusiv a contractelor încheiate prin mijloace electronice) 

pentru produsele și serviciile financiare. În cazul contractelor la distanță pentru 

servicii financiare, orice consumator are la dispoziție o perioadă de 14 zile 

calendaristice pentru a se retrage din contract, fără penalități și fără prezentarea 

vreunui motiv. În cazul contractelor la distanță privind asigurările de viață, această 

perioadă se prelungește la 30 de zile calendaristice (articolul 6:230x din Codul Civil 

olandez). În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere, acestuia i 

se poate cere să plătească numai serviciul financiar prestat efectiv de furnizor în 

conformitate cu contractul la distanță. Valoarea care trebuie plătită nu trebuie să 

depășească suma proporțională cu serviciul deja prestat și nu trebuie să fie 

interpretată în nici un caz ca penalitate (articolul 6:230y din Codul Civil olandez). 
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Legea privind practicile comerciale neloiale (Wet oneerlijke 

handelspraktijken) și Codul Civil (Burgerlijk Wetboek) și Cartea VI, 

Articolele 6:193a-6:193j 

În general, publicitatea produselor și serviciilor este reglementată de Legea privind 

practicile comerciale neloiale57. Legea a intrat în vigoare în 2008 și a adus ample 

modificări articolelor 6:193a-6:193j din Cartea a VI-a a Codului Civil olandez. 

Articolele 6:193a-6:193j din Codul Civil olandez interzic practicile comerciale 

neloiale care aduc atingere intereselor economice ale consumatorilor. Întrucât legea 

se aplică publicității în general, prevederile acesteia vizează atât publicitatea 

online, cât și publicitatea pe social media. 

Potrivit articolului 6:193b, o practică comercială este neloială în cazul în care 

comerciantul: 

▪ acționează contrar cerințelor diligenței profesionale și 

▪ capacitatea consumatorului mediu de a lua o decizie în cunoștință de cauză este 

sau poate fi limitată semnificativ, motiv pentru care acesta ia sau poate lua o 

decizie comercială pe care altfel nu ar fi luat-o. 

Același articol precizează că practicile comerciale neloiale vizează cu precădere 

practicile înșelătoare și pe cele agresive. Articolul 6:193c detaliază practicile 

comerciale înșelătoare, acestea fiind acele practici care furnizează informații false 

sau care induc sau pot induce în eroare consumatorul mediu cu privire la 

următoarele aspecte, determinând sau putând determina o decizie comercială pe 

care consumatorul nu ar fi luat-o în altă situație: 

▪ existența sau natura produsului; 

▪ principalele caracteristici ale produsului (de exemplu, disponibilitatea, 

avantajele, riscurile, compoziția, accesoriile, asistența post-vânzare, 

soluționarea reclamațiilor, metoda și data fabricației sau furnizării etc.); 

▪ amploarea implicării comerciantului, motivația practicii comerciale și natura 

procesului de vânzare; 

▪ prețul sau modalitatea de calcul a acestuia; 

▪ necesitatea unui serviciu, a unei piese, înlocuiri sau reparații; 

▪ natura, calitățile și drepturile comerciantului sau ale reprezentantului său, 

precum identitatea și patrimoniul, calificările, statutul, aprobarea, afilierea sau 

relațiile sale și drepturile de proprietate industrială, comercială sau intelectuală 

sau premiile și distincțiile sale; 

▪ drepturile consumatorilor. 

Potrivit aceluiași articol, o practică comercială este înșelătoare și dacă: 

                                                           
57 Legea privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor față de consumatori, Buletinul actelor și decretelor nr. 397 
din 15 octombrie 2008 (Stb. 2008, 397) 
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▪ urmare a oricărei activități de marketing, inclusiv publicitate comparativă, se 

creează confuzie cu produse, mărci comerciale, denumiri comerciale sau alte 

semne distinctive ale unui concurent; 

▪ comerciantul nu respectă angajamentele din codul de conduită pe care s-a 

angajat să îl respecte. 

Articolul 6:193d precizează că în categoria practicilor comerciale înșelătoare se 

includ și omisiunile înșelătoare. Acestea sunt acele practici comerciale în care o 

informație semnificativă este omisă de comerciant, consumatorul mediu având 

nevoie de aceasta pentru a lua o decizie comercială în cunoștință de cauză și care, 

în consecință, determină sau poate determina consumatorul mediu să ia o decizie 

comercială pe care nu ar fi luat-o în alte împrejurări. O omisiune înșelătoare survine 

atunci când informația materială este ascunsă sau este furnizată într-o manieră 

neclară, neinteligibilă, ambiguă sau nepotrivită ori atunci când comerciantul nu își 

declară intenția comercială adevărată în cazul în care aceasta nu reiese deja din 

context.  

Potrivit articolului 6:193h, o practică comercială este agresivă dacă modifică sau 

poate modifica în mod semnificativ, prin hărțuire, constrângere, inclusiv prin forță 

fizică sau printr-o influență nejustificată, libertatea de alegere sau conduită a 

consumatorului mediu și, prin aceasta, îl determină sau îl poate determina să ia o 

decizie comercială pe care nu ar fi luat-o în altă situație. Pentru a determina dacă 

o practică comercială este agresivă, se va ține cont de: 

▪ momentul, locul, natura și persistența ei; 

▪ folosirea de limbaj și comportament amenințător sau nejustificat; 

▪ exploatarea de către comerciant, în cunoștință de cauză, a oricărui eveniment 

nefast sau a oricărei situații deosebit de grave care afectează modul de a judeca 

al consumatorilor, pentru a influenta decizia consumatorului cu privire la produs; 

▪ orice bariere necontractuale, oneroase sau disproporționate, impuse de 

comerciant în cazul în care un consumator dorește să-și exercite drepturile 

contractuale, inclusiv dreptul de a rezilia un contract sau de a se îndrepta spre 

un alt produs sau comerciant; 

▪ orice amenințare de intentare a unei acțiuni care nu este posibilă din punct de 

vedere legal. 

 

Legea privind practicile comerciale neloiale și articolele 6:193a-6:193j din Cartea a 

VI-a a Codului Civil olandez sunt puse în aplicare de Autoritatea pentru Consumatori 

și Piețe (ACM) și de Autoritatea pentru Piețe Financiare (AFM). În cazul unei practici 

comerciale neloiale, întreprinderea este răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat 

consumatorului prin punerea în aplicare a respectivei practici. De asemenea, 

consumatorii au opțiunea de a rezilia orice contract încheiat ca urmare a unei 

practici comerciale neloiale. În afara practicilor comerciale neloiale care aduc 

atingere intereselor economice ale consumatorilor, articolele 6:194-6:196 din 

Cartea a VI-a a Codului Civil olandez reglementează publicitatea înșelătoare între 

persoane juridice (B2B), dar și publicitatea comparativă legală. 
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Industria publicitară din Olanda se autoreglementează prin intermediul Codului de 

publicitate olandez (Nederlandse Reclame Code). Acest cod, elaborat și actualizat 

permanent de Autoritatea Codului Publicitar (Stichting Reclame Code), este 

expresia viziunii pe care o are industria publicitară asupra regulilor ce trebuie 

respectate în domeniul publicității și marketingului. Atât instanțele, cât și 

autoritățile de supraveghere în domeniul publicității se raportează la acest 

document ca la un standard profesional comun, deși codul nu reprezintă un act 

oficial, formal. Orice persoană care consideră că o practică comercială încalcă Codul 

publicitar poate înainta o reclamație Comitetului pentru Codul de publicitate 

(Reclame Code Commissie). 

În Olanda, publicitatea și comercializarea online a anumitor categorii de produse 

sau servicii sunt interzise sau fac obiectul unor restricții suplimentare. De exemplu, 

în cazul tutunului, produselor din tutun și țigaretelor electronice, publicitatea online 

este interzisă, în timp ce comercializarea face obiectul unor reguli stricte (Legea 

tutunului și produselor din tutun). Un alt exemplu îl constituie interdicția prescrierii 

de medicamente prin intermediul internetului în situația în care medicul nu 

cunoaște personal pacientul și nu este la curent cu istoricul privind medicația 

pacientului. Încălcarea acestei reguli se pedepsește cu amendă, însă, în anumite 

circumstanțe, poate constitui și infracțiune, pedepsită prin legea penală. De 

asemenea, Codul publicitar prevede coduri de conduită specifice care 

reglementează publicitatea online a anumitor produse, cum ar fi alcoolul, jocurile 

de noroc și serviciile SMS. Referitor la jocurile de noroc, acestea sunt în prezent 

interzise în mediul online, deși în prezent există un proiect de lege a cărui aprobare 

va permite organizarea online a jocurilor de noroc și a pariurilor sportive. 

Legea privind telecomunicațiile (Telecommunicatiewet) 

Articolele 11.7 și 11.8 din Legea privind telecomunicațiile58 reglementează 

marketingul direct prin intermediul comunicațiilor electronice și regimul cookie-

urilor. Articolul 11.7 al Legea privind telecomunicațiile introduce reguli privind 

trimiterea de mesaje prin intermediul poștei electronice. Transmiterea de e-mail-

uri în scopuri de marketing direct este permisă numai în situațiile în care: 

▪ destinatarul mesajului și-a dat în prealabil acordul prin bifarea unei căsuțe (opt-

in); 

▪ destinatarul mesajului poate identifica identitatea expeditorului; 

▪ fiecare mesaj trebuie să ofere clientului în mod clar și distinct posibilitatea de a 

se opune. 

 

Cu toate acestea, consimțământul destinatarului mesajului nu este necesar atunci 

când: 

▪ detaliile de contact electronic au fost obținute de expeditor de la clientul său în 

contextul vânzării unui produs sau a unui serviciu; 

                                                           
58 Legea privind telecomunicațiile, Buletinul actelor și decretelor nr. 610 din 19 octombrie 1998 (Stb. 1998, 610), cu 
modificările și completările ulterioare 
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▪ e-mail-urile se referă la produsele sau serviciile proprii ale comerciantului și sunt 

similare celor comercializate anterior; 

▪ clientului i s-a oferit posibilitatea de a se opune, prin metode simple și în mod 

gratuit, la folosirea detaliilor sale de contact electronic în momentul furnizării 

lor și la fiecare mesaj ulterior, în cazul în care clientul nu a refuzat inițial 

utilizarea acestor detalii în scopurile arătate. 

 

În general, operatorii site-urilor web din Olanda nu pot utiliza cookie-urile decât în 

măsura în care clienților sau vizitatorilor site-ului le sunt furnizate informații clare 

și precise despre modul în care sunt utilizate cookie-urile și aceștia și-au dat 

consimțământul pentru folosirea acestora. Legea olandeză privind telecomunicațiile 

permite două excepții de la această regulă: 

▪ Cookie-urile privind funcționalitatea: acestea sunt cookie-uri considerate strict 

necesare, esențiale, întrucât în lipsa acestora site-urile sau serviciile solicitate 

nu funcționează deloc sau nu funcționează corespunzător. Prin urmare, aceste 

cookie-uri permit navigarea pe site-urile web și folosirea caracteristicilor 

acestora, fără a colecta informații despre vizitatorul site-ului și care ar putea fi 

folosite pentru publicitate sau pentru a înregistra activitatea acestuia pe 

internet; 

▪ Cookie-urile analitice: acestea sunt cookie-uri care sunt folosite pentru a oferi o 

perspectivă asupra calității sau eficacității unui site web. Această excepție este 

valabilă numai în măsura în care cookie-urile respective au un impact foarte mic 

sau inexistent asupra confidențialității vizitatorului site-ului web. 

În contextul Regulamentului general privind protecția datelor, orice cookie sau alt 

identificator care este atribuit în mod unic unui dispozitiv (și, prin urmare, poate 

servi la identificarea unei persoane) poate fi considerat ca având statutul datelor cu 

caracter personal. 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția 

datelor) 

Începând cu data de 15 mai 2018, Olanda aplică Regulamentul general privind 

protecția datelor, acesta înlocuind Legea privind protecția datelor cu caracter 

personal (Wet bescherming persoonsgegevens). Domeniul de aplicare al 

Regulamentului este mai larg decât fosta Lege privind protecția datelor cu caracter 

personal. Regulamentul se aplică în cazul în care: 

▪ Operatorul de date și/ sau entitatea împuternicită de operator pentru a prelucra 

date cu caracter personal are sediul în Uniunea Europeană; 

▪ Operatorul de date și/ sau entitatea împuternicită de operator pentru a prelucra 

date cu caracter personal nu are sediul în Uniunea Europeană, însă procesează 
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astfel de date care aparțin rezidenților din Uniunea Europeană, iar activitățile 

de prelucrare sunt legate de: 

o oferirea de bunuri și servicii, efectuarea plății neconstituind o condiție sau 

o monitorizarea comportamentului persoanelor vizate din Uniunea Europeană.  

Regulamentul general privind protecția datelor impune o serie de restricții privind 

colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal 

trebuie să fie adecvate, relevante, limitate și exacte. De asemenea, trebuie să fie 

colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să fie prelucrate în mod 

legal, echitabil, transparent și într-un mod care asigură securitatea adecvată a 

acestora. Nu în ultimul rând, datele cu caracter personal trebuie stocate și păstrate 

într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu 

depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate. 

În principiu, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal sunt permise 

numai când persoana vizată și-a dat consimțământului sau atunci când acest lucru 

este necesar pentru: executarea unui contract, respectarea unor obligații legale, 

protejarea intereselor vitale ale persoanei în cauză, îndeplinirea unor sarcini care 

servesc unui interes public sau un interes legitim al comerciantului sau al unei terțe 

părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile 

fundamentale ale persoanei vizate. Prelucrarea datelor personale sensibile (de 

exemplu, originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, date 

privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală) este 

interzisă, cu excepția cazului în care se aplică una dintre excepțiile prevăzute la 

articolul 9 din Regulament. 

Un număr semnificativ de autorități publice și autorități de reglementare pot accesa 

sau impune divulgarea de informații relevante pentru exercitarea funcțiilor lor de 

reglementare. De exemplu, o entitate privată este obligată să furnizeze autorităților 

fiscale datele personale. De asemenea, trebuie să ofere anumite date cu caracter 

personal către autoritățile judiciare în cazul în care un angajat a săvârșit anumite 

infracțiuni. Poliția și autoritățile judiciare pot solicita unui furnizor de servicii de 

internet să dezvăluie datele personale ale clienților săi numai dacă persoanele în 

cauză sunt suspectate de săvârșirea unor infracțiuni.  

Operatorii de date din Olanda au obligația de a notifica Autoritatea pentru Protecția 

Datelor (Autoriteit Persoonsgegevens) orice încălcări ale datelor cu caracter 

personal care au sau pot avea consecințe grave asupra protecției datelor sau vieții 

private. 
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3.3 Comerțul electronic în Spania 

3.3.1 Aspecte generale 

Potrivit raportului din 2017 privind comerțul electronic la nivel european, volumul 

vânzărilor B2C realizate în Spania pe parcursul anului 2016 a fost de aproximativ 24 

miliarde euro.  

În acest context, piața comerțului electronic din Spania a reprezentat aproximativ 

4,6% din volumul total al vânzărilor online de tipul B2C realizate la nivel european, 

numai Marea Britanie (32,7%), Franța (15,8%), Germania (14,2%) și Rusia (4,7%) 

înregistrând valori superioare ale vânzărilor prin intermediul comerțului online.  

Pentru anul 2017, Ecommerce Foundation estimează o nouă expansiune a pieței 

comerțului electronic în Spania (17%), ceea ce ar însemna și o creștere a ponderii 

deținute de această țară în volumul total al vânzărilor online de tip B2C la nivel 

comunitar (5,3%).  

Pe fondul creșterii volumului vânzărilor online, ponderea comerțului electronic în 

PIB al Spaniei a crescut semnificativ: de la numai 0,72% în 2009 la peste 2% în anul 

2016. Potrivit raportului menționat anterior, această tendință va continua și în 2017, 
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atunci când ponderea estimată a comerțului electronic în PIB al Spaniei este de 

așteptat să ajungă la aproximativ 2,4%. 

 

O serie de factori explică performanțele înregistrate de Spania în ultimii ani în 

materie de comerț electronic, acțiunea conjugată a acestora fiind cel mai bine 

evidențiată de Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI). 

În intervalul 2014-2017, scorul obținut de Spania59 din punct de vedere al digitalizării 

s-a îmbunătățit treptat, de la 49 puncte în 2014 la 58 puncte în 2017, astfel încât 

Spania ocupă în prezent a zecea poziție în ierarhia statelor comunitare în ceea ce 

privește valoarea indicelui DESI. De altfel, creșterea spectaculoasă a punctajului i-

a permis Spaniei să părăsească grupa statelor cu scoruri mai mici decât media 

comunitară, dar cu o creștere mai accentuată (catching up) pentru a intra în 

categoria celor cu punctaje superioare mediei UE-28, dar cu o creștere mai domoală 

(lagging ahead). 

Creșterea indicelui DESI la nivelul Spaniei este rezultatul îmbunătățirii 

performanțelor în toate cele cinci dimensiuni (componente) DESI. Deși punctajele 

referitoare la capitalul uman și utilizarea internetului au crescut în ultimii ani, 

Spania continuă să înregistreze valori inferioare mediei comunitare pentru fiecare 

din cei doi indici.  

Pe de altă parte, indicele privind conectivitatea înregistrează valori ușor superioare 

mediei UE28, Spania situându-se din acest punct de vedere la jumătatea ierarhiei 

statelor comunitare. O cu totul altă situație se constată în cazul indicilor referitori 

la integrarea tehnologiei digitale și la disponibilitatea serviciilor publice digitale, 

valorile acestora plasând Spania în primul sfert al clasamentului statelor europene.           

                                                           
59 Această secțiune a analizei referitoare la nivelul dezvoltării economiei și societății digitale din Spania a fost întocmită pe 
baza Rapoartelor de țară pentru Spania privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI), rapoarte elaborate de Comisia 
Europeană. 

Volumul vânzărilor prin comerțul electronic (B2C) în Spania (miliarde Euro) și ponderea în PIB (%)

Sursa: European Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation, Eurostat 2018
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În 2017, Spania a continuat să-și îmbunătățească punctajul privind conectivitatea, 

însă locul pe care îl ocupă în ierarhia statelor comunitare din această perspectivă a 

rămas neschimbat (locul 14). În prezent, acoperirea serviciilor fixe de bandă largă 

în Spania este de 96% (sub media comunitară cu 1%), în timp ce utilizarea propriu-

zisă a acestora a ajuns la 73% din gospodării (față de 75% la nivelul UE28). 

O situație mult îmbunătățită se poate constata în cazul serviciilor de bandă largă de 

mare viteză60: nivelul de acoperire al acestora este de 85% din totalul gospodăriilor 

(comparativ cu numai 80% la nivelul UE28), în timp ce ponderea gospodăriilor 

abonate propriu-zis la astfel de servicii este de 43% (comparativ cu numai 33% la 

nivelul mediei comunitare).  

Similar, serviciile de bandă largă de foarte mare viteză61 din Spania au un grad de 

acoperire și un nivel de utilizare superioare celor înregistrate la nivel comunitar: 

84% din totalul gospodăriilor din Spania au posibilitatea de a avea acces la astfel de 

rețele (comparativ cu numai 58% la nivelul UE28), iar 17,6% din totalul gospodăriilor 

au abonamente la servicii de bandă largă de foarte mare viteză (comparativ cu 

numai 15,4% la nivel comunitar). Potrivit raportului de țară elaborat de Comisia 

Europeană, acest lucru se datorează procentului ridicat de instalare a rețelelor de 

fibră optică (FTTP). 

O creștere semnificativă se constată și în cazul serviciilor mobile de bandă largă 4G, 

acoperirea accesului la astfel de servicii crescând de la 86% în 2016 la 92% un an mai 

târziu (cu 1% peste nivelul înregistrat în UE28). O tendință asemănătoare se poate 

observa și în cazul abonamentelor la serviciile mobile de bandă largă: din 100 de 

cetățeni spanioli, 92 dețin un astfel de abonament.  

Nu în ultimul rând, indicele prețurilor serviciilor fixe de bandă largă a crescut de la 

70 în 2016 la 74 în 2017, prețurile din Spania situându-se în continuare peste nivelul 

înregistrat în UE28. Pe de altă parte, prețurile serviciilor mobile de bandă largă au 

scăzut substanțial în perioada 2016-2017, de la 39 euro 21 euro, situându-se sub 

media comunitară (24 euro). 

                                                           
60 Rețelele de bandă largă de mare viteză sunt acelea care permit viteze superioare valorii de 30 Mbps. 
61 Rețelele de bandă largă de foarte mare viteză sunt acelea care permit viteze superioare valorii de 100 Mbps. 

Digitalizarea economiei și societății în Spania (2014-2017)

Sursa: Rapoartele de țară pentru Spania privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anii 2015-2018
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În ceea ce privește capitalul uman, în pofida progreselor notabile în perioada 2014-

2017, Spania continuă să înregistreze un punctaj inferior celui existent la nivel 

comunitar UE28 (54,6 comparativ cu 56,5), fapt care o plasează la jumătatea 

clasamentului statelor membre.  

Tot mai multe persoane din Spania au început să utilizeze internetul, însă ponderea 

acestora în totalul populației rămâne inferioară mediei comunitare: 80% dintre 

cetățenii spanioli au utilizat internetul cel puțin o dată pe săptămână în 2017, 

comparativ cu 81% la nivelul UE28 în același an.  

În pofida creșterii accelerate a numărului de utilizatori ai internetului, 

competențele digitale de bază sunt sub nivelul înregistrat în UE28: numai 55% din 

totalul cetățenilor spanioli cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani dețin astfel de 

competențe față de media europeană de 57%.  

Referitor la specialiștii TIC, Spania a înregistrat progrese modeste, numai 3% din 

totalul angajaților având această specializare la locul de muncă. Pe de altă parte, 

ponderea cetățenilor spanioli care o diplomă de licență în științe, tehnologie, 

inginerie și matematică (STEM) este superioară mediei comunitare (21,6% față de 

19,1% la nivelul UE28). 

Indicatorii din structura indicelui privind conectivitatea (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Spania privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Acoperirea serviciilor fixe de bandă 

largă (% gospodării)

Utilizarea serviciilor fixe de bandă 

largă (% gospodării)

Acoperire 4G (% gospodării - media 

operatorilor)

Utilizarea serviciilor mobile de bandă 

largă (abonamente la 100 de 

persoane)

Acoperirea accesului la servicii de 

bandă largă de mare viteză (NGA - % 

gospodării acoperite de VDSL, FTTP 

sau Docsis 3.0)

Utilizarea serviciilor de bandă largă de 

mare viteză (% gospodării cu 

abonamente la >= 30Mbps)

Acoperirea serviciilor de bandă largă 

de foarte mare viteză (% gospodării 

acoperite de FTTP sau Docsis 3.0)

Utilizarea serviciilor de bandă largă de 

foarte mare viteză (% gospodării cu 

abonamente la >= 100Mbps)

Indicele prețurilor serviciilor de bandă 

largă (Scor 0-100)

Spania UE-28



 

122 

 

Din punct de vedere al utilizării internetului, Spania înregistrează un scor situat sub 

media comunitară. Datele publicate în cel mai recent raport de țară publicat de 

Comisia Europeană arată o înrăutățire a situației comparativ cu anul 2016. Dacă în 

anul 2016 scorul general al indicelui privind utilizarea internetului în Spania se situa 

la același nivel cu cel înregistrat în UE28 (47,5), progresele înregistrate în Spania pe 

parcursul anului 2017 sunt mai lente decât cele obținute la nivel comunitar (49,4 

față de 50,5), fapt care a condus și la pierderea unei poziții în ierarhia statelor 

europene din această perspectivă (locul 18 în 2017).  

Cetățenii spanioli utilizează internetul pentru a citi știri online (77% comparativ cu 

72% la nivelul UE28), pentru a asculta muzică, a descărca și viziona materiale video 

și a se juca online (83% față de o medie comunitară de 78%).  

Datele statistice arată că cetățenii spanioli utilizează într-o mică măsură internetul 

pentru apeluri video (35% comparativ cu 46% la nivel comunitar), din această 

perspectivă Spania ocupând penultimul loc în clasamentul statelor membre.  

Rețelele de socializare sunt utilizate într-o mai mare măsură (68%) decât la nivelul 

UE28 (65%), însă cetățenii spanioli sunt mai reticenți în a face cumpărături online 

(59% față de 68% la nivel comunitar) și a folosi serviciile bancare electronice (55% 

comparativ cu 61% la nivelul UE28).  

Nu în ultimul rând, utilizarea materialelor video la cerere este mai des întâlnită în 

Spania comparativ cu nivelul mediu înregistrat în UE28 (27% față de 21%). 

Indicatorii din structura indicelui privind capitalul uman (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Spania privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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Din punct de vedere al integrării tehnologiei digitale la nivelul întreprinderilor, 

performanțele înregistrate de Spania le devansează semnificativ pe cele existente 

la nivelul statelor membre, în ansamblu. Din această perspectivă, Spania ocupă locul 

7 în ierarhia statelor comunitare. Mai mult decât atât, decalajele dintre Spania și 

UE28 par să se adâncească, întrucât ritmul de creștere al punctajului aferent 

integrării tehnologiei digitale în cazul primeia a crescut cu 20% în perioada 2016-

2017, în timp ce la nivel comunitar expansiunea a fost de numai 9% în același interval 

de timp.  

Tot mai multe întreprinderi folosesc tehnologii precum schimbul electronic de 

informații (46% - locul 4) și identificarea prin radiofrecvență (RFID, 7,8% - locul 2). 

Progrese semnificative se înregistrează și în ceea ce privește utilizarea serviciilor 

media de socializare online (28% - locul 7), utilizarea serviciilor cloud (17,8% - locul 

11) și a facturilor electronice (31,7% - locul 6).  

O cincime din totalul IMM din Spania vând produse și servicii online (comparativ cu 

numai 17,2% la nivelul UE28, locul 9), 10,1% din cifra de afaceri agregată a tuturor 

IMM provenind din segmentul comerțului electronic (față de 10,3% la nivelul UE28). 

Cu toate acestea, datele statistice arată că numai 7,1% din totalul IMM din Spania 

efectuează vânzări online transfrontaliere (comparativ cu 8,4% la nivel UE28). 

Indicatorii din structura indicelui privind utilizarea internetului (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Spania privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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Cele mai bune performanțe înregistrate de Spania în sectorul digitalizării economiei 

și societății pot fi observate în cazul serviciilor publice digitale (locul 4).  

Progrese substanțiale se constată interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile publice, 

Spania ocupând locul 2 în clasamentul statelor comunitare în ceea ce privește datele 

publice deschise, respectiv acele date puse la dispoziție de către autoritățile publice 

și care sunt liber accesibile, reutilizabile și redistribuibile.  

Situații similare se pot constata și în cazul furnizării serviciilor publice digitale 

dedicate întreprinderilor (locul 3), a furnizării serviciilor publice online (locul 6) și 

a pre-completării automate a formularelor pentru cetățeni (locul 9).  

Procentul utilizatorilor de servicii de e-guvernare este de 67% (mai mare decât 

media comunitară de 58%, locul 11), în timp ce ponderea cetățenilor spanioli care 

beneficiază de servicii de e-sănătate și asistență medicală online este de 29% 

(superioară mediei comunitare de numai 18%, locul 5).  

 

Indicatorii din structura indicelui privind integrarea tehnologiei digitale (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Spania privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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Indicatorii din structura indicelui privind serviciile publice digitale (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Spania privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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Comercianții 

La nivelul anului 2016, principalii concurenți pe piața de comerț online din Spania 

în funcție de volumul vânzărilor au fost: Amazon, AliExpress, El Corte Inglés, Apple 

și PC Components.  

Compania Amazon Spania, care comercializează online cărți, produse VHS, DVD, CD-

uri cu muzică, programe de calculator, electronice, îmbrăcăminte, mobilier sau 

jucării a înregistrat în 2016 vânzări de aproximativ 3,3 miliarde de euro, ceea ce 

înseamnă o cotă de piață estimată de aproximativ 14%.  

Îi urmează AliExpress (deținută de Grupul Alibaba), o platformă de tranzacții online, 

care permite vânzarea de articole vestimentare, telefoane și accesorii, componente 

TIC, articole sportive, bijuterii, încălțăminte, ceasuri ori autovehicule. Volumul 

vânzărilor online pe această platformă a fost de 1,2 miliarde de euro în 2016, cota 

de piață deținută fiind de aproximativ 5%.  

El Corte Inglés este un lanț de centre comerciale care și-a extins activitatea în 

mediul online, ajungând să înregistreze vânzări anuale din comerțul electronic de 

peste jumătate de miliard de euro (cotă de piață estimată de 2,2%). Compania 

comercializează online muzică, filme, electronice portabile și de uz casnic, 

mobilier, echipamente TIC, cărți, îmbrăcăminte, alimente, autovehicule sau chiar 

proprietăți imobiliare. 

Clasamentul primilor 5 comercianți online din Spania este completat de Apple și PC 

Componentes, fiecare cu vânzări de peste 250 milioane euro și cu o cotă de piață de 

1,1-1,2%.  

Date mai recente62 arată că ierarhia celor mai mari comercianți online din Spania a 

rămas nemodificată în anul 2017, singura excepție fiind eBay, care a preluat locul 

patru deținut de Apple în anul anterior (678 milioane euro, cu o cotă de piață de 

2,4%).  

Datele mai arată că Amazon a reușit să depășească 15% din totalul vânzărilor online 

realizate în Spania, ajungând la aproximativ 4,2 miliarde de euro. O creștere a 

vânzărilor online a înregistrat și El Corte Inglés, cota de piață deținută în prezent 

fiind de aproximativ 2,4% (684 milioane euro). La polul opus, AliExpress a înregistrat 

o creștere a volumului vânzărilor, însă cota de piață s-a redus cu 0,5%.  

                                                           
62 Ghidul Top 300 Comerț Electronic în Spania (2017), elaborat de revista eShow Magazine și compania online Netquest (preluat 
din https://marketing4ecommerce.net/amazon-aliexpress-corte-ingles-top-3-del-ecommerce-espana-facturacion) 
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Amazon deține locul întâi în ierarhia comercianților online din Spania și din punctul 

de vedere al vizitatorilor unici pe lună (peste 14 milioane), acesta fiind urmat de 

AliExpress (aproximativ 8 milioane), El Corte Inglés (6,8 milioane), Carrefour (5,8 

milioane) și Media Markt (5,7 milioane).  

În ceea ce privește valoarea medie a coșului de cumpărături, clasamentul este 

dominat de Electrocosto, distribuitorul spaniol de aparate electrice și electrocasnice 

(302 euro), urmat de Apple (220 euro), PC Componentes (188 euro) și de El Corte 

Inglés (186 euro). 

Referitor la ponderea persoanelor care intră pe site și plasează o comandă în totalul 

vizitatorilor respectivului site (rata de conversie), primul loc este deținut de 

Mercadona, un lanț spaniol de supermarket-uri (4,9%), acesta fiind urmat de Nike 

(3,1%) și alți 8 comercianți online, fiecare cu o rată de conversie de 3%. 

Nivelul concurenței63 în comerțul electronic din Spania este unul ridicat. Datele 

statistice arată că sectorul este puternic fragmentat, pe lângă principalele companii 

din acest domeniu desfășurându-și activitatea un număr mare comercianți online cu 

o cotă de piață redusă. Existența unei competiții acerbe este reflectată de vânzările 

cumulate ale primilor zece comercianți online, acestea înregistrând o valoare 

agregată sub 30% din totalul pieței.  

Practic, toate companiile situate sub locul 6 în clasamentul general al comercianților 

online din punctul de vedere al vânzărilor dețin cote de piață subunitare. 

Concurența este intensificată și de absența unor costuri asociate schimbării 

comercianților online, dar și de relativa ușurință a consumatorilor de a compara 

prețurile produselor și serviciilor vândute electronic. 

În general, produsele și serviciile vândute online de către principalii actori de pe 

piața comerțului electronic din Spania sunt nediferențiate, majoritatea 

comercianților oferind aceleași tipuri de mărci. Aceasta înseamnă că prețul este 

singurul factor de diferențiere între ofertele comercianților de mari dimensiuni. O 

                                                           
63 Această secțiune a analizei referitoare la nivelul concurenței, puterea de negociere a furnizorilor și produsele substituibile 
a fost întocmită pe baza studiului realizat de MarketLine cu privire la comerțul electronic din Spania: Spain - Online Retail: 
Five Forces Analysis, MarketLine, februarie 2018 

Principalii comercianți online pe piața din Spania (2016)

Sursa: Ghidul Top 100 Comerț Electronic în Spania (2016), elaborat de SAP Hybris Spania (preluat din https://marketing4ecommerce.net/top-
10-ecommerce-con-mas-facturacion-espana-2016) și Estimări realizate de eShow Magazine cu date de la SimilarWeb y Netrica (preluat din
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2017/08/20/59970402e5fdeadf3e8b460a.html)
Notă: Rata de conversie reprezintă numărul vizitatorilor care intră pe site și efectuează o serie de acțiuni stabilite pe site (înscrierea la
newsletter, vizitarea paginii de contact, descărcarea unui document sau plasarea unei comenzi)

Clasament comercianți online după 
volumul vânzărilor (milioane euro)

Clasament comercianți online după 
numărul vizitatorilor unici/ lună (mii)

Clasament comercianți online după 
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Comercianți online Vânzări
Cota de

piață 
(%)

Comercianți online Vizitatori Comercianți online Tranzacție Comercianți online
Rata de 

conversie

Amazon 3.326 13,9 Amazon 14.100 Electrocosto 302 Mercadona 4,9

AliExpress 1.163 4,9 AliExpress 7.900 Apple 220 Nike 3,1

El Corte Inglés 532 2,2 El Corte Inglés 6.800 PC Componentes 188 Hipercor 3,0

Apple 293 1,2 Carrefour 5.800 El Corte Inglés 186 Private Sport Shop 3,0

PC Componentes 271 1,1 Media Markt 5.700 BQ.com 180 Clarel 3,0

Media Markt 261 1,1 Decathlon 3.800 Mercadona 160 Amazon 3,0

Carrefour 223 0,9 Leroy Merlin 3.500 Zara Home 156 PerfumesClub 3,0

Zalando 221 0,9 Fnac 3.300 Phone House 150 Vino Selección 3,0

Mercadona 169 0,7 Casa del Libro 3.200 Hipercor 135 AliExpress 3,0

Decathlon 147 0,6 Apple 2.900 Maisons du Monde 135 Mr. Wonderful Shop 3,0
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situație diferită se constată în cazul comercianților online de nișă, deși este de 

așteptat ca sporirea permanentă a numărului consumatorilor să conducă la 

intensificarea concurenței și pe aceste segmente de piață.  

Media Markt și Apple dețin o poziție dominantă pe segmentul comerțului online de 

produse electrice și electronice. De asemenea, concurența în cadrul acestui segment 

este sporită de prezența altor comercianți online care nu au o prezență pe teritoriul 

Spaniei: Alibaba (China) și eBay (SUA). Asos, Boohoo și Zalando (cu o prezență 

exclusiv în mediul online), precum și Inditex și El Corte Inglés (cu o prezență atât în 

mediul online, cât și offline) controlează piața comerțului electronic cu 

încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii vestimentare. Amazon și El Corte Inglés sunt 

comercianții online cu cea mai diversificată ofertă de produse.  

Principalii comercianți de pe piața comerțului electronic din Spania beneficiază de 

o serie de avantaje competitive. În primul rând, dimensiunea acestora le permite să 

obțină economii de scară ca urmare a volumului ridicat de produse pe care le 

achiziționează pentru a le revinde, dar și a capacității superioare de gestionare a 

stocurilor. 

În al doilea rând, obținerea unor costuri unitare mai mici le oferă posibilitatea 

adoptării unor strategii agresive de stabilire a prețurilor, inclusiv oferirea de 

transport gratuit sau a unor cupoane de fidelizare a clienților (de exemplu, Amazon 

Prime).  

În al treilea rând, marile companii de pe piața comerțului electronic din Spania pot 

acoperi mai ușor costurile generate de returnarea produselor decât micii 

comercianți online, acest lucru dându-le posibilitatea de -a oferi servicii 

îmbunătățite clienților.  

În al patrulea rând, marile companii online au capacitatea de a-și diversifica mai 

ușor oferta, atât din punct de vedere al produselor și serviciilor comercializate, cât 

și din punct de vedere geografic, asigurându-și prezența pe piețele altor state 

europene și non-europene (Inditex, Amazon).  

Diversificarea produselor și serviciilor, precum și angajarea în comerțul 

transfrontalier le permit să-și reducă dependența economică față de anumite 

sectoare sau zone geografice. Pe de altă parte, chiar această expansiune a 

activităților la nivel internațional este de natură a intensifica nivelul concurenței. 

Prețurile mai mici și serviciile îmbunătățite oferite de comercianții online 

neautohtoni se pot dovedi atractive pentru consumatorii spanioli.  

Cu toate acestea, impunerea unor taxe vamale (în cazul comerțului extracomunitar) 

și fluctuațiile cursului valutar (în cazul tranzacțiilor cu entități din statele aflate în 

afara zonei euro) pot limita apetitul consumatorilor spanioli de a cumpăra online 

produsele și serviciile oferite de comercianții străini. 

Nivelul ridicat al concurenței pe piața comerțului electronic din Spania este 

amplificat și de inexistența unor bariere puternice la intrarea pe piață a noilor 

comercianți online. Comerțul electronic presupune investiții de capital și costuri fixe 



 

128 

semnificativ mai mici decât cele generate de comerțul tradițional. Singurele 

investiții în mijloace fixe pe care trebuie să le realizeze un comerciant online sunt 

cele în sistemele și infrastructura TIC, precum și în facilitățile logistice.  

Mai mult decât atât, comercianții online pot opta să externalizeze distribuția 

produselor, încheind contracte de servicii de curierat cu terțe părți. Nu în ultimul 

rând, cheltuielile investiționale în active fixe pot fi diminuate și de apariția și 

dezvoltarea platformelor de tranzacții online de tipul eBay, care găzduiesc 

comercianții de mici dimensiuni, aceștia din urmă beneficiind de pe urma 

notorietății platformei respective. În acest context, barierele de intrare pe piață au 

o intensitate scăzută, fapt care sporește amenințările din partea potențialilor 

comercianți online, amplificând totodată nivelul concurenței. 

O altă caracteristică a concurenței pe piața comerțului electronic din Spania constă 

în extinderea utilizării strategiilor de marketing care presupun folosirea mai multor 

canale de vânzare cu amănuntul. Pentru a influența comportamentul consumatorilor 

în procesul de achiziție de bunuri și servicii, dar și pentru a-și menține 

profitabilitatea, tot mai mulți comercianți spanioli ajung la concluzia că ar trebui să 

fie prezenți în atât în mediul online, cât și offline.  

Prin urmare, acei comercianți care erau prezenți numai în mediul offline își 

inaugurează magazine online (de exemplu, El Corte Inglés, Inditex sau Media Markt), 

în timp ce aceia care vindeau produse și servicii exclusiv în mediul electronic își 

deschid magazine fizice specializate sau showroom-uri (Amazon).  

Comercianții tradiționali care își extind activitatea în mediul online pot beneficia de 

pe urma îmbunătățirii imaginii acestora și prin obținerea de economii de scară. Pe 

de altă parte, comercianții online care devin prezenți în mediul offline obțin 

avantaje din scăderea costurilor generale cu ambalarea și distribuția produselor, 

acestea fiind nule în cazul vânzărilor prin intermediul magazinelor fizice.  

Potrivit estimărilor realizate de MarketLine64, volumul vânzărilor online ale 

comercianților care își desfășoară activitatea atât în mediul virtual, cât și în cel 

offline reprezintă 50,3% din totalul pieței comerțului electronic, restul de 49,7% 

provenind din vânzările online ale comercianților cu prezență exclusivă în mediul 

virtual.    

Logistica 

În ceea ce privește furnizorii comercianților online din Spania, aceștia au o putere 

de negociere moderată, deși există diferențe semnificative de la un tip de furnizor 

la altul.  

Având în vedere natura sectorului, furnizorii de sisteme informatice și de servicii de 

infrastructură digitală dețin o putere de negociere sporită, cu atât mai mare cu cât 

aceștia sunt capabili să îndeplinească cerințele sofisticate ale marilor comercianți 

din mediul online.  

                                                           
64 A se vedea nota anterioară 
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De asemenea, furnizorii de produse diferențiate care urmează a fi comercializate 

online au o putere de negociere superioară celor care oferă produse standardizate. 

Este cazul furnizorilor de produse de marcă, a celor care oferă produse specializate 

de tipul cărților electronice și articolelor vestimentare ori a celor care vând produse 

diferențiabile în funcție de anumite caracteristici tehnice și de calitate, cum ar fi, 

de exemplu, aparatele electrice, electronice și electrocasnice.  

Cu toate acestea, trebuie menționat că marii comercianți online au posibilitatea de 

a vinde o mare varietate de produse provenind de la numeroși furnizori, ceea ce 

limitează puterea de negociere a acestora din urmă. Pe de altă parte, și puterea de 

negociere a comercianților online poate fi diminuată atunci când producătorii sau 

furnizorii de produse se implică ei înșiși în comerțul electronic. 

Principalii furnizori ai serviciilor de curierat din Spania sunt Correos, DHL și Seur, 

companii de mari dimensiuni și cu o ofertă diversificată, fapt care le sporește 

puterea de negociere. Acest lucru se datorează faptului că marea majoritate a 

comercianților online din Spania nu dețin canale de distribuție proprii, fiind nevoiți 

să încheie contracte de servicii de curierat cu terțe entități pentru a-și onora 

comenzile. Calitatea și costurile asociate distribuției produselor sunt elemente 

esențiale în procesul de selecție a furnizorilor de servicii de curierat, neefectuarea 

livrărilor, onorarea cu întârziere a comenzilor sau furnizarea unor produse 

deteriorate putând afecta semnificativ vânzările comercianților online. Nu în ultimul 

rând, furnizorii de materiale de ambalare a produselor comercializate online dețin 

o putere de negociere sporită, întrucât costurile generate de achiziția acestor 

materiale au o pondere însemnată în totalul cheltuielilor efectuate de comercianții 

online.  

Amenințările exercitate de produsele substituibile (produse care satisfac aceeași 

nevoie de consum, putându-se înlocui unele cu altele) exercită presiuni 

semnificative asupra profitabilității comercianților din sectorul electronic. O mare 

parte dintre consumatorii spanioli preferă în continuare comerțul tradițional 

datorită contactului direct cu produsele și a posibilităților de testare/ încercare a 

acestora.  

Acest lucru este valabil în special în cazul articolelor de îmbrăcăminte și produselor 

electronice și electrocasnice. În plus, numeroși consumatori continuă să nu utilizeze 

comerțul electronic din cauza temerilor legate de securitatea tranzacțiilor online. 

Un alt factor care stimulează comerțul tradițional în detrimentul celui electronic 

este durata livrării produselor, onorarea comenzilor în ultimul caz putând ajunge la 

câteva zile. Pentru a contracara aceste efecte negative, marii comercianți online 

(de tipul Amazon) au lansat o serie de inițiative care presupun reducerea perioadei 

de onorare a comenzilor la o zi sau chiar la câteva ore în cazul anumitor tipuri de 

produse. Principalele argumente în favoarea comerțului electronic sunt prețurile 

mai scăzute comparativ cu cele practicate de comercianții tradiționali, precum și 

comoditatea realizării cumpărăturilor online și a livrărilor la domiciliu.  
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Pentru a nu-și pierde clienții, comercianții tradiționali recurg la reduceri 

substanțiale de preț care le afectează profitabilitatea, dar care împiedică migrarea 

clientelei către comercianții online, și în special către cei care organizează 

showroom-uri în cadrul cărora produsele sunt testate în magazine fizice înainte de 

a fi achiziționate online la un preț mai scăzut. 

Consumatorii 

În ceea ce privește cumpărătorii pe piața comerțului electronic din Spania, numărul 

acestora a crescut permanent în ultimii ani. Creșterea numărului cumpărătorilor 

online depinde de oferta serviciilor online existente pe piață, care, la rândul ei, este 

influențată de o serie de factori menționați anterior precum: penetrarea și utilizarea 

internetului, dezvoltarea infrastructurii TIC, alfabetizarea digitală sau accesul 

populației la servicii financiare și mecanisme de plată de calitate. La nivelul anului 

2017, 85% din totalul cetățenilor spanioli au utilizat cel puțin o dată internetul în 

ultimul an (același procent cu cel înregistrat în UE-28).  

Datele statistice65 din intervalul 2009-2017 arată o creștere robustă (+37%) a ponderii 

utilizatorilor de internet pe parcursul unui an calendaristic în totalul populației. Pe 

de altă parte, la nivelul anului 2017, jumătate din totalul cetățenilor spanioli, 

respectiv 59% din totalul utilizatorilor de internet au realizat cel puțin o achiziție 

online pe parcursul ultimului an calendaristic. Ponderea comercianților online în 

totalul utilizatorilor online la nivelul anului 2017 este net superioară celei 

înregistrate cu opt ani în urmă (35%), dar rămâne în continuare sub media 

comunitară (67% în anul 2017). 

      

Datele statistice arată diferențe semnificative între cumpărătorii online din Spania 

în funcție de categoria de vârstă. Deși comerțul electronic la nivelul tuturor 

categoriilor de vârstă a înregistrat creșteri semnificative în intervalul 2009-2017, 

                                                           
65 Această secțiune a analizei referitoare la situația cumpărătorilor online din Spania a fost întocmită pe baza datelor statistice 
furnizate de Eurostat privind comerțul electronic, date care sunt obținute prin realizarea unor sondaje anuale în rândul 
populației din statele membre ale Uniunii Europene. 

Utilizatorii de internet și cumpărătorii online în ultimele 12 luni în Spania și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018

62%
66%

69%
72%

74%
77%

80% 81%
85%

67%
71%

73%
75%

77%
80% 81%

84% 85%

35% 36%
39%

42% 43%

48%

53%
54%

59%

54%
56% 58% 59%

61% 63%
65% 65% 67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Spania: utilizatori de internet (% din populație) UE-28: utilizatori de internet (% din populație)

Spania: cumpărători online (% din utilizatori de internet) UE-28: cumpărători online (% din utilizatori de internet)



 

131 

cumpărătorii online din grupa de vârstă cuprinsă între 16 și 24 de ani au cunoscut 

cel mai intens ritm de creștere.  

Astfel, în prezent, 65% din totalul cetățenilor spanioli cu vârsta cuprinsă între 16 și 

24 de ani și care au utilizat internetul pe parcursul ultimului an calendaristic au 

efectuat o achiziție online (comparativ cu 71% la nivelul UE-28). Aceasta însemnă 

mai mult decât dublul cifrei înregistrate în anul 2009.  

O situație relativ similară se înregistrează în cazul cumpărătorilor online cu vârsta 

cuprinsă între 25 și 54 de ani: 64% din totalul utilizatorilor de internet având vârsta 

cuprinsă în intervalul menționat anterior au realizat în 2017 o achiziție online. 

Amplitudinea creșterii pentru această categorie de cumpărători online este mai 

redusă decât în cazul grupei de vârstă cuprinsă între 16 și 24 de ani (creștere de 68% 

față de anul 2009). De remarcat și că în intervalul 2009-2015 ponderea 

cumpărătorilor online cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 de ani a fost superioară celei 

înregistrate în cazul categoriei de vârstă 16-24 de ani, tendința inversându-se 

începând cu anul 2016.  

Cele mai puține achiziții online sunt efectuate de cetățenii spanioli cu vârste 

cuprinse între 55 și 74 de ani: numai patru din zece utilizatori de internet din această 

categorie de vârstă au efectuat cel puțin o achiziție online pe parcursul anului 2017 

(comparativ cu 56% la nivel comunitar). 

 

Diferențe substanțiale pot fi observate și în funcție de sex, nivelul de educație și 

statutul profesional. În general, bărbații utilizează mai mult internetul decât 

femeile pentru a achiziționa online produse și servicii. Astfel, la nivelul anului 2017, 

62% din totalul bărbaților din Spania care utilizează internetul au efectuat cel puțin 

o achiziție online în ultimele 12 luni, comparativ cu numai 56% în cazul femeilor. 

Ambele cifre sunt inferioare celor înregistrate la nivelul UE-28 (70% în cazul 

bărbaților, respectiv 65% în cazul femeilor).  

De asemenea, datele statistice arată că nivelul educației influențează direct 

proporțional apetența cetățenilor spanioli de a efectua cumpărături online. 

Aproximativ opt din zece persoane care utilizează internetul și au un nivel ridicat 

de educație au realizat cel puțin o achiziție online pe parcursul ultimelor 12 luni. 

Ponderea este considerabil mai mare decât în cazul utilizatorilor de internet cu un 

nivel de educație mediu (60%) sau scăzut (35%).  

Ponderea cumpărătorilor online în totalul utilizatorilor de internet în Spania și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018

Categorii de 
vârstă

State/ regiuni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16-24
Spania 31% 31% 34% 41% 40% 46% 55% 59% 65%
UE-28 49% 52% 55% 56% 60% 63% 68% 69% 71%

25-54
Spania 38% 38% 41% 45% 46% 52% 57% 58% 64%
UE-28 57% 60% 61% 61% 64% 66% 68% 70% 71%

55-74
Spania 30% 30% 33% 31% 32% 34% 37% 38% 39%
UE-28 47% 50% 51% 52% 52% 54% 54% 56% 56%

TOTAL
Spania 35% 36% 39% 42% 43% 48% 53% 54% 59%
UE-28 54% 56% 58% 59% 61% 63% 65% 65% 67%
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De remarcat și în acest caz că, indiferent de nivelul de educație, cifrele înregistrate 

la nivelul UE-28 sunt superioare celor din Spania. Aproximativ două treimi din totalul 

utilizatorilor de internet care au statut de angajat sau student au realizat o achiziție 

online pe parcursul ultimului an.  

Mai puțin de jumătate dintre șomerii din Spania care utilizează internetul au avut 

calitatea de cumpărători online de produse și servicii, în timp ce ponderea 

pensionarilor este de 37%. Și în acest caz datele înregistrate la nivel comunitar sunt 

superioare celor din Spania, cu observația că în UE-28 utilizatorii de internet care 

au statut de șomeri (52%) sunt mai puțin înclinați să cumpere produse și servicii 

online decât pensionarii (53%).      

 

Cei mai mulți dintre cumpărătorii online din Spania achiziționează servicii de 

transport și cazare (63%), îmbrăcăminte și echipamente sportive (53%), bilete pentru 

diverse evenimente (48%), produse de uz casnic (37%) și cărți, reviste și ziare (25%). 

Ordinea preferințelor rămâne aceeași în cazul cetățenilor spanioli cu vârste cuprinse 

între 25 și 54 de ani, cu observația că cifrele sunt mai ridicate la nivelul acestei 

categorii de vârstă.  

Aceeași observație se constată și în cazul consumatorilor online cu vârste cuprinse 

între 55 și 74 de ani, cu singura deosebire că aceștia achiziționează într-o mai mare 

măsură bilete pentru evenimente (42%) în detrimentul articolelor vestimentare și a 

echipamentelor sportive (34%).  

Pe de altă parte, tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani preferă să 

achiziționează prin intermediul comerțului electronic articole de îmbrăcăminte și 

echipamente sportive (57%), servicii de transport și cazare (48%), bilete pentru 

evenimente (43%), pachete software și actualizări (upgrade) ale acestora (29%), 

precum și cărți, reviste și ziare (22%). În ansamblu, cel mai puțin achiziționate 

produse online rămân materialele de e-learning (11%) și medicamentele (3%). 

Ponderea cumpărătorilor online în totalul utilizatorilor de internet din Spania și UE-28 în funcție de
gen, nivelul de educație și statutul profesional (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Referitor la frecvența cu care se realizează achizițiile, majoritatea cumpărătorilor 

online din Spania (47%) au achiziționat o dată sau de două ori un produs sau serviciu 

pe parcursul ultimelor 3 luni. O treime dintre cumpărătorii online au efectuat între 

3 și 5 achiziții prin intermediul internetului și aproximativ unul din zece cumpărători 

a achiziționat online produse și servicii cu o frecvență mai mare de 6 ori pe durata 

ultimelor 3 luni.  

De remarcat că la nivel comunitar ponderile celor care efectuează mai mult de 6 

achiziții online pe durata a 3 luni sunt sensibil mai mari.  

Dacă se analizează frecvența achizițiilor în funcție de vârstă, se poate constata că 

cei mai mulți dintre cumpărătorii online din Spania care achiziționează o dată sau 

de două ori un produs sau serviciu pe parcursul a 3 luni provin din categoria celor cu 

vârste cuprinse între 16 și 24 de ani (56%), respectiv a celor care au între 55 și 74 de 

ani (51%).  

Pe de altă parte, cetățenii spanioli cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani realizează 

achiziții online cu o mai mare frecvență: 11% dintre cumpărătorii online din această 

categorie de vârstă au efectuat între 6 și 10 achiziții în ultimele 3 luni, iar 10% au 

făcut acest lucru și mai des (peste 10 achiziții).     

 

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online diferite categorii de produse în totalul cumpărătorilor
online din Spania (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online produse cu o anumită frecvență în totalul
cumpărătorilor online din Spania (2017)

Sursa: Eurostat 2018

Categorii de vârstă State/ regiuni 1-2 ori 3-5 ori 6-10 ori Peste 10 ori

16-24
Spania 56% 30% 8% 6%
UE-28 40% 36% 14% 9%

25-54
Spania 45% 34% 11% 10%
UE-28 32% 34% 17% 16%

55-74
Spania 51% 34% 9% 6%
UE-28 40% 35% 14% 11%

TOTAL
Spania 47% 33% 10% 9%
UE-28 35% 35% 16% 14%
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Majoritatea cumpărătorilor online din Spania preferă să achiziționeze produse și 

servicii care provin de la comercianți autohtoni (83%). Datele istorice arată că 

această preferință a rămas neschimbată de-a lungul timpului.  

Cu toate acestea, ponderea celor care achiziționează online produse și servicii 

autohtone este mai scăzută decât nivelul înregistrat în UE-28 (87%).  

O treime dintre cumpărătorii online din Spania au achiziționat în ultimele 12 luni 

produse și servicii de la comercianți din afara spațiului comunitar, în timp ce 44% au 

efectuat cumpărături transfrontaliere din alte state membre. Ambele procente sunt 

în creștere față de nivelurile înregistrate în 2009, dar în scădere față de cele existent 

în anul anterior. De remarcat și că ponderea comerțului electronic transfrontalier 

este mai ridicată în cazul Spaniei decât nivelul mediu înregistrat în UE-28. 

 

Potrivit datelor furnizate de Eurostat, 35% din totalul cumpărătorilor online din 

Spania au cheltuit sume între 100 și 499 euro pentru achizițiile realizate în ultimele 

3 luni. Cea mai mare parte dintre cumpărătorii online au realizat achiziții de mică 

valoare, sub 100 de euro (47%) pe parcursul ultimelor 3 luni. Pe de altă parte, 

achizițiile de peste 500 de euro sunt destul de rare: 7% până în 1.000 de euro și 

numai 4% peste acest prag. Șase din zece persoane cu vârste cuprinse între 16 și 24 

de ani au efectuat achiziții online a căror valoare este mai mică de 100 de euro.  

De asemenea, cumpărăturile online a căror valoare depășește 1.000 de euro sunt 

cvasiinexistente în cazul acestei categorii de vârstă. Pe de altă parte, majoritatea 

persoanelor cu vârste între 25 și 54 de ani, cât și a celor a căror etate este cuprinsă 

între 55 și 74 de ani au efectuat achiziții online a căror valoare se situează în 

intervalul 100 și 500 de euro. Și în cazul acestor categorii de vârstă, achizițiile online 

de peste 1.000 de euro sunt mai puțin răspândite (5%, respectiv 6%). 

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online produse având o anumită proveniență în totalul
cumpărătorilor online din Spania și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018

State/ regiuni
State/ 
regiuni

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Achiziții de la comercianți online 
naționali

Spania 84% 81% 81% 84% 81% 80% 82% 83% 83%
UE-28 92% 89% 91% 91% 89% 88% 88% 89% 87%

Achiziții de la comercianți din alte 
state comunitare

Spania 29% 31% 33% 34% 36% 39% 43% 48% 44%
UE-28 22% 22% 23% 25% 26% 29% 30% 32% 33%

Achiziții de la comercianți din alte 
state din afara UE-28

Spania 16% 16% 17% 19% 22% 24% 29% 35% 34%
UE-28 12% 13% 12% 13% 14% 17% 18% 20% 23%
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Obstacole întâmpinate 

Nouă din zece cetățeni spanioli care au efectuat achiziții online pe parcursul 

ultimului an nu au întâmpinat dificultăți în realizarea acestora. Procentul este 

semnificativ mai mare decât cel înregistrat la nivel comunitar (69%). 

Cele mai frecvente dificultăți întâmpinate de cumpărătorii online din Spania sunt:  

▪ nerespectarea perioadei de livrare (5%, comparativ cu 17% la nivelul UE-28),  

▪ livrarea altor produse sau a unora defecte (3%, față de 9% la nivel comunitar),  

▪ săvârșirea unor fraude de tipul netransmiterii produselor comandate sau 

utilizarea abuzivă a datelor cardului de credit (2%, față de 3% la nivel comunitar), 

▪ dificultăți legate de neprimirea unui răspuns satisfăcător în urma unei reclamații 

sau probleme legate de exercitarea căilor de atac (2%, față de 4% la nivel 

comunitar)  

▪ și dificultăți tehnice de tipul nefuncționării corespunzătoare a site-ului în 

momentul plasării comenzii sau efectuării plății (2%, față de 11% la nivel 

comunitar).    

Ponderea cumpărătorilor care efectuează achiziții de o anumită valoare în totalul cumpărătorilor online din
Spania (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Principalele motive care stau la baza deciziei de a nu efectua achiziții online sunt: 

preferința de a cumpăra personal bunurile sau serviciile și de a le testa, inclusiv 

loialitatea față de magazinele fizice și puterea obișnuinței (81%, comparativ cu 

media europeană de 69%), existența unor temeri privind de securitatea plăților și de 

protecția datelor (50%, față de 25% în UE-28), lipsa competențelor necesare 

efectuării unei achiziții online (40%, comparativ cu 19% la nivel comunitar) și 

existența unor temeri legate  de recepționarea și returnarea produselor, inclusiv 

legate de formularea unei reclamații sau de exercitarea căilor de atac (38%, față de 

16% la nivel european).  

Alți factori, mai puțin importanți, sunt dificultățile legate de recepționarea 

produselor și lipsa unui card de plată (fiecare cu o pondere de 18%)  

 

Ponderea cumpărătorilor care întâmpină dificultăți în efectuarea achiziției online în totalul cumpărătorilor
online din Spania (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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3.3.2 Analiza sistemului de reglementare 

Cadrul legislativ din Spania relevant pentru sectorul comerțului electronic este 

format din următoarele acte legislative: Codul Civil, Codul Comercial, Legea privind 

condițiile generale ale contractelor, Legea privind comerțul cu amănuntul, Decretul 

Regal Legislativ privind protecția consumatorilor și a utilizatorilor, Legea comerțului 

electronic, Legea concurenței neloiale, Legea publicității, Legea privind semnătura 

electronică, Legea privind protecția datelor și Legea privind proprietatea 

intelectuală. 

Codul Civil și Codul Comercial 

Contractele electronice se supun în totalitate prevederilor Codului Civil66 și ale 

Codului Comercial67 din Spania privind contractele și obligațiile contractuale. 

Recunoașterea juridică a contractelor electronice s-a realizat prin modificări ale 

articolului 1.262 din Codul Civil și ale articolului 54 din Codul Comercial. Înainte de 

intrarea în vigoare a Legii comerțului electronic, articolul 1.262 din Codul Civil din 

Spania prevedea că încheierea unui contract are loc atunci când ofertantul ia 

cunoștință despre acordul celeilalte părți cu privire la oferta de a contracta. Pe de 

altă parte, articolul 54 din Codul Comercial menționa că un contract se consideră 

încheiat în momentul emiterii acceptării de către destinatarul ofertei de contract. 

În prezent, textul celor două articole din Codul Civil și Codul Comercial a fost 

unificat, astfel încât, în cazul contractelor la distanță, întâlnirea concordantă a 

ofertei cu acceptarea se realizează în momentul în care ofertantul ia cunoștință de 

acordul celeilalte părți sau când, în urma comunicării acceptării de către 

destinatarul ofertei de contract, ofertantul nu o poate ignora acționând cu bună-

credință. 

Pe de altă parte, aceleași articole menționează că, în cazul contractelor încheiate 

prin mijloace electronice, acestea se consideră încheiate din momentul emiterii 

acceptării de către destinatarul ofertei de contract. Scopul aplicării criteriului de 

emitere a acceptării în cazul contractelor încheiate prin mijloace electronice este 

acela de a asigura protecția consumatorilor. În acest mod, consumatorul are 

certitudinea încheierii contractului chiar și atunci când conexiunea TIC eșuează sau 

când acceptarea sa este recepționată de ofertant cu întârziere. În al doilea rând, o 

astfel de prevedere protejează consumatorul împotriva eventualelor practici 

necinstite sau frauduloase din partea comerciantului online referitoare la 

modificarea evidențelor din propriul server privind data recepționării acceptului 

consumatorului. Din această perspectivă, contractele electronice se aseamănă mai 

degrabă contractelor între persoane prezente (inter praesentes) decât contractelor 

la distanță. 

                                                           
66 Codul Civil din Spania a fost aprobat prin Decretul Regal din 24 iulie 1889. 
67 Codul Comercial din Spania a fost aprobat prin Decretul Regal din din 25 august 1885. 
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De asemenea, contractele electronice din Spania fac obiectul Regulamentului (CE) 

593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)68, regulament 

care se aplică obligațiilor contractuale în materie civilă și comercială în situațiile în 

care există un conflict de legi. 

Legea 7/1998 privind condițiile generale ale contractelor 

Marea majoritate a contractelor electronice se încheie în baza unor condiții și 

termeni standard. Legea 7/1998 privind condițiile generale ale contractelor69 este 

rezultatul transpunerii Directivei 93/13/CEE70 privind clauzele abuzive în 

contractele încheiate cu consumatorii și definește termenii și condițiile generale 

drept acele clauze impuse de o parte contractantă (stipulant) și care au fost 

redactate în prealabil pentru a fi incluse în mai multe contracte, cealaltă parte 

(aderentul) neavând decât să le accepte ca atare (contracte de adeziune). 

Prevederile Legii 7/1998 îi vizează în special pe consumatori, însă acestea se aplică 

și persoanelor juridice care respectă termenii și condițiile generale ale unui terț 

(vânzător).  

Una dintre principalele prevederi impuse de lege și care vizează și comerțul 

electronic presupune includerea termenilor și condițiilor generale în cuprinsul 

contractelor. Potrivit legii, condițiile generale vor deveni parte a contractului atunci 

când sunt semnate de toate părțile contractante, iar consumatorul acceptă 

încorporarea acestora în contract. Mai mult, toate contractele trebuie să facă 

referire în cuprinsul lor la condițiile generale încorporate. Legea menționează că 

includerea termenilor și condițiilor generale în contract nu se consideră acceptată 

de consumator atunci când comerciantul (inclusiv cel care vinde produse și servicii 

prin mijloace electronice) nu l-a informat în mod expres despre existența acestora 

și nici nu i-a furnizat o copie a acestora. 

În al doilea rând, comerciantul trebuie să asigure disponibilitatea în avans a 

termenilor și condițiilor generale sau cunoașterea acestora într-o manieră completă 

de către consumator. Aceasta înseamnă că termenii și condițiile generale furnizate 

ulterior consumatorului nu vor fi considerate ca fiind încorporate în mod valabil în 

contract, neangajând cealaltă parte (aderentul). Legea 7/1998 prevede și 

necesitatea elaborării termenilor și condițiilor generale într-o manieră 

transparentă, clară, concisă și simplă, dar și obligația înregistrării acestora în 

Registrul condițiilor generale ale contractelor, în anumite circumstanțe.  

Nu în ultimul rând, termenii și condițiile generale nu trebuie să fie abuzivi, ceea ce 

înseamnă că nu trebuie să intre în contradicție cu cerințele de bună credință și să 

provoace un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților care 

                                                           
68 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă 
obligațiilor contractuale (Roma I), Jurnalul Oficial al UE L 177/04.07.2008, p. 6-16  
69 Legea nr. 7/1998 privind condițiile generale ale contractelor, Monitorul Oficial al Spaniei nr. 89/14.04.1998, p. 12.304-
12.314  
70 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, 
Jurnalul Oficial al UE L 95/21.04.1993, p. 29-34 
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decurg din contract, în detrimentul consumatorului. Legea oferă numeroase 

exemple specifice în care clauzele pot fi considerate abuzive, precum:  

▪ clauze care conferă vânzătorului dreptul de a accepta/ respinge oferta sau de a 

livra produsele/ serviciile care fac obiectul contractului într-o perioadă excesiv 

de lungă sau nelimitată; 

▪ solicitarea de la un consumator care nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale să 

plătească o sumă disproporționat de mare drept compensație; 

▪ clauze care permit vânzătorului să modifice unilateral contractul, fără un motiv 

întemeiat; 

▪ clauze care prevăd posibilitatea ca prețul bunurilor să fie stabilit în momentul 

livrării sau care permit vânzătorului să crească prețul acestora fără să îi acorde 

cumpărătorului, în ambele cazuri, dreptul corespondent de a anula contractul, 

în cazul în care prețul final este prea ridicat în comparație cu prețul convenit la 

încheierea contractului; 

▪ impunerea unor garanții disproporționate comparativ cu riscurile asumate; 

▪ introducerea unor clauze privind defectele ascunse care dezavantajează 

consumatorul și care nu se limitează la repararea/ înlocuirea obiectului 

contractului, fără costuri pentru consumator și fără a limita dreptul acestuia de 

a solicita despăgubiri conform legii, în cazul în care repararea/ înlocuirea este 

imposibilă sau nesatisfăcătoare; 

▪ extinderea automată a duratei contractului, în cazul în care consumatorul nu-și 

exercită dreptul de a se opune într-o perioadă specificată de timp, dar care, în 

realitate, nu-i permite acestuia să-și exprime intenția de a nu prelungi 

contractul; 

▪ impunerea unor bunuri sau servicii care nu au fost solicitate de consumator; 

▪ angajarea irevocabilă a consumatorului prin clauze cu care acesta nu a putut să 

se familiarizeze înainte de încheierea contractului; 

▪ obligarea consumatorului să-și îndeplinească toate obligațiile contractuale, chiar 

în cazul în care vânzătorul nu-și respectă obligațiile corespondente; 

▪ clauze care acordă posibilitatea vânzătorului de a pune capăt unui contract cu 

durată determinată, cu excepția cazurilor când și consumatorul are un drept 

similar sau fără un preaviz rezonabil, cu excepția cazurilor în care există motive 

întemeiate de a face acest lucru; 

▪ excluderea sau limitarea răspunderii legale a vânzătorului în cazul decesului 

consumatorului sau al vătămării corporale a acestuia, ca urmare a acțiunii sau a 

inacțiunii vânzătorului etc.   

Nerespectarea dispozițiilor Legii 7/1998 conduce la nulitatea clauzelor contractuale 

abuzive, restul prevederilor contractuale rămânând, în principiu, valabile. 

Instanțele nu dispun de competențe pentru a reechilibra condițiile contractuale, 

însă pot elimina clauzele abuzive, neutilizarea unor astfel de clauze devenind 

obligatorie pentru viitor. Cu toate acestea, înainte de a sesiza instanțele, părțile au 

posibilitatea de a soluționa eventualele litigii, prin conciliere, în cadrul Registrului 

condițiilor generale ale contractelor, în baza articolului 13 al Legii 7/1998. 



 

140 

Legea 7/1996 privind reglementarea comerțului cu amănuntul și 

Decretul Regal Legislativ 1/2007 privind protecția consumatorilor și a 

utilizatorilor  

Prevederile legale referitoare la contractele la distanță sunt integral aplicabile 

comerțului electronic. Legea 7/1996 privind reglementarea comerțului cu 

amănuntul71 se aplică în cazul în care cumpărătorul este o persoană juridică 

(comerțul electronic business-to-business, B2B). Capitolul privind vânzările la 

distanță din legea menționată anterior face trimitere expresă la Titlul III al Cărții a 

II-a din Decretul Regal Legislativ 1/2007 privind protecția consumatorilor și a 

utilizatorilor72.     

Legea 7/1996 definește contractele la distanță drept acele contracte încheiate care 

nu necesită prezența fizică simultană a celor două părți, oferta vânzătorului și 

acceptul cumpărătorului fiind transmise exclusiv prin mijloace de comunicație la 

distanță, în cadrul unui sistem de vânzare la distanță organizat de către comerciant. 

Această lege stabilește că ofertele de vânzare la distanță (adresate fie persoanelor 

fizice, fie persoanelor juridice) trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:  

▪ identitatea vânzătorului; 

▪ caracteristicile produsului, prețul, cheltuielile de expediere și costurile legate 

de utilizarea tehnicilor de comunicație la distanță (dacă este cazul); 

▪ metoda de plată, modalitatea de livrare și de onorare a comenzii; 

▪ perioada pentru care oferta rămâne valabilă și durata minimă a contractului 

(dacă este cazul); 

▪ existența dreptului de a denunța sau rezilia contractul și, dacă este cazul, 

situațiile și condițiile în care vânzătorul ar putea furniza un produs echivalent 

celui solicitat din punctul de vedere al prețului și al calității; 

▪ procedura de soluționare extrajudiciară a litigiilor agreată de vânzător; 

▪ existența unei perioade minime de garanție legală în funcție de tipul bunurilor 

sau serviciilor care fac obiectul contractului; 

▪ oferirea de informații despre situațiile în care costurile returnării bunurilor 

trebuie să fie suportate de vânzător.  

În cazul contractelor la distanță, consumatorii dispun de o serie de drepturi, precum: 

▪ obligația comerciantului de a obține consimțământul expres al consumatorului, 

lipsa răspunsului celui din urmă neputând fi considerată o acceptare a ofertei; 

▪ interzicerea efectuării unor expedieri nesolicitate de bunuri, în cazul în care 

astfel de livrări presupun și o cerere de plată din partea vânzătorului; 

▪ dreptul legal de retragere din contractul la distanță în termen de 14 zile 

calendaristice de la primirea produsului sau de la încheierea contractului de 

                                                           
71 Legea nr. 7/1996 privind reglementarea comerțului cu amănuntul, Monitorul Oficial al Spaniei nr. 15/17.01.1996, p. 1.243-
1.254 
72 Decretul Regal Legislativ nr. 1/2007 de reformare a Legii generale privind protecția consumatorilor și a utilizatorilor și a 
altor legi complementare, Monitorul Oficial al Spaniei nr. 287/30.11.2007, p. 49.181-49.215 
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servicii fără nicio formalitate sau penalizare. Există și o serie de excepții privind 

dreptul de retragere, aplicabile în cazul: 

o contractelor de prestări de servicii, atunci când serviciile respective au fost 

prestate integral; 

o activelor financiare al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața 

financiară; 

o mărfurilor perisabile, susceptibile a se deteriora sau a expira rapid; 

o produselor personalizate, confecționate conform instrucțiunilor clare și 

specificațiilor cerute de consumator; 

o contractelor de furnizare a conținutului digital care nu este livrat pe un suport 

material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil al consumatorului și 

după ce acesta a confirmat că a luat la cunoștință de faptul că își pierde 

dreptul de retragere. 

În cazul activităților de comerț electronic care vizează consumatorii-persoane fizice 

(comerțul electronic business-to-consumer, B2C), sunt aplicabile și prevederile 

legislației privind protecția consumatorilor, reglementate prin același Decret Regal 

Legislativ 1/2007. 

În cazul consumatorilor de servicii financiare sunt aplicabile și prevederile Legii 

22/2007 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare destinate 

consumatorilor73. Legea reglementează în mod specific protecția acordată 

consumatorilor de servicii financiare la distanță prin stabilirea, printre altele, a 

cerinței generice de a furniza consumatorilor informații precise și complete despre 

contractul de servicii financiare înaintea semnării acestuia și prin acordarea 

dreptului specific de a se retrage din contractul la distanță încheiat anterior. 

Decretul Regal Legislativ 1/2007 introduce și obligativitatea aplicării prevederilor 

Legii 7/1998 privind condițiile generale ale contractelor, dacă la încheierea 

contractului există intenția vânzătorului de a utiliza clauzele prestabilite ale 

acestuia într-o multitudine de alte contracte. În ceea ce privește garanțiile conexe 

comercializării bunurilor de consum, același Decret Regal Legislativ stabilește o 

serie de măsuri care vizează asigurarea unui standard minim uniform de protecție a 

consumatorilor. Principala prevedere se referă la instituirea pentru toți 

consumatorii a unei garanții gratuite de minim doi ani de la data livrării bunurilor 

de consum. Legea urmărește să confere consumatorilor o serie de drepturi atunci 

când bunurile achiziționate nu respectă condițiile contractului, permițând acestora 

să solicite repararea sau înlocuirea acestora. 

                                                           
73 Legea nr. 34/2002 privind serviciile societății informaționale și ale comerțului electronic, Monitorul Oficial al Spaniei nr. 
166/12.07.2002, p. 25.388-25.403 
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Legea 34/2002 privind serviciile societății informaționale și ale 

comerțului electronic 

Principalele reglementări care vizează activitățile de comerț electronic din Spania 

fac obiectul Legii 34/2002 privind serviciile societății informaționale și ale 

comerțului electronic74. Legea 34/2002 reglementează comerțul electronic și alte 

servicii oferite prin intermediul Internetului, atunci când vizează o activitate 

economică. De asemenea, legea stabilește o serie de obligații de informare pentru 

companiile care desfășoară activități de comerț electronic, reglementând totodată 

activitatea de publicitate prin mijloace electronice.  

Anexa Legii 34/2002 definește serviciile societății informaționale drept orice 

serviciu prestat în mod normal în schimbul unei remunerații, la distanță, prin 

mijloace electronice și la solicitarea individuală a destinatarului serviciului, inclusiv 

acele servicii care nu sunt plătite de destinatar, dar care constituie o activitate 

economică pentru prestatorul unor astfel de servicii. Potrivit aceleiași anexe, în 

categoria serviciilor societății informaționale sunt incluse: 

▪ contractarea de bunuri și servicii prin intermediul mijloacelor electronice; 

▪ organizarea și gestionarea licitațiilor desfășurate cu ajutorul sistemelor 

electronice sau prin intermediul piețelor și magazinelor virtuale; 

▪ gestionarea achizițiilor efectuate electronic într-o rețea de către grupuri de 

persoane; 

▪ transmiterea electronică a comunicărilor comerciale; 

▪ furnizarea de informații prin canale telematice; 

▪ furnizarea de servicii video la cerere și a altor servicii care presupun distribuția 

de conținut audiovizual la cererea individuală a utilizatorului.  

Articolul 2 precizează că prevederile Legii 34/2002 se aplică furnizorilor de servicii 

ale societății informaționale stabiliți în Spania. În acest sens, furnizorul de servicii 

ale societății informaționale este considerat a fi stabilit în Spania atunci când locul 

său de reședință sau sediul social se află pe teritoriul spaniol, în măsura în care 

acesta coincide cu locul în care se exercită gestiunea administrativă și conducerea 

efectivă a activității economice a furnizorului. În caz contrar, în conformitate cu 

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în stabilirea sediului furnizorului 

de servicii ale societății informaționale se va lua în calcul locul în care se efectuează 

gestionarea efectivă a activității economice. De asemenea, același articol 

menționează că prevederile Legii 34/2002 se aplică și furnizorilor de servicii ale 

societății informaționale care au reședința sau sediul social în orice alt stat 

comunitar sau al Spațiului Economic European, atunci când serviciile sunt oferite 

printr-o reprezentanță permanentă situată pe teritoriul Spaniei. Prin urmare, simpla 

instalare a mijloacelor tehnice și a tehnologiilor pe teritoriul Spaniei în vederea 

                                                           
74 Legea nr. 22/2007 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare destinate consumatorilor, Monitorul Oficial al 
Spaniei nr. 166/12.07.2007, p. 29.985-29.991 
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furnizării sau accesării serviciului nu constituie, în sine, sediu al prestatorului și nu 

înseamnă că acesta are o unitate înființată în Spania.  

Cu toate acestea, articolul 3 menționează că prevederile Legii 34/2002 se aplică 

furnizorilor de servicii ale societății informaționale stabiliți într-un alt stat al Uniunii 

Europene sau al Spațiului Economic European atunci când beneficiarul serviciilor 

este situat în Spania, iar serviciile vizează următoarele aspecte: 

▪ drepturile de proprietate intelectuală sau industrială; 

▪ activitățile de publicitate ale organismelor de investiții colective în valori 

mobiliare; 

▪ activitățile de asigurare directă; 

▪ obligațiile rezultate din contractele încheiate de persoane fizice în calitatea lor 

de  consumatori; 

▪ libertatea părților de a alege dreptul aplicabil contractului lor; 

▪ autorizarea comunicărilor comerciale nesolicitate prin poșta electronică sau alte 

mijloace electronice echivalente. 

Legea 34/2002 stabilește regimul juridic aplicabil furnizorilor de servicii ale 

societății informaționale și pentru activitățile de comerț electronic. Cu anumite 

excepții, furnizorilor de servicii ale societății informaționale li se aplică principiul 

libertății de a presta astfel de servicii, ceea ce înseamnă că nu sunt supuși unui 

regim de autorizare prealabilă sau oricărei alte cerințe cu efect echivalent (articolul 

6). În cazul prestatorilor de servicii ale societății informaționale stabiliți în state 

care nu aparțin Spațiului Economic European, principiul libertății de a presta astfel 

de servicii se aplică în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale 

aplicabile (articolul 7). 

Potrivit articolului 10 al Legii 34/2002, furnizorul de servicii ale societății 

informaționale trebuie să pună la dispoziție mijloacele necesare pentru a permite 

destinatarilor serviciilor și autorităților competente să acceseze cu ușurință, direct 

și gratuit informațiile de identificare a furnizorului (numele prestatorului de servicii, 

sediul social, datele de contact ale furnizorului, inclusiv adresa de poștă electronică, 

datele de înregistrare în registrul comerțului, numărul de identificare fiscală, 

coordonatele autorității competente de supraveghere, în cazul în care activitatea 

este supusă unui regim de autorizare etc.). De asemenea, furnizorul de servicii ale 

societății informaționale trebuie să ofere informații clare și neechivoce despre 

prețurile produselor, menționând și dacă acestea includ taxele și costurile de 

livrare. În plus, furnizorul de servicii ale societății informaționale este obligat să 

aducă la cunoștința destinatarilor codurile de conduită relevante cărora acesta li se 

supune. Nu în ultimul rând, conform articolului 13 al Legii 34/2002, furnizorii de 

servicii ale societății informaționale sunt supuși dispozițiilor legale referitoare la 

răspunderea civilă, penală și contravențională.      

În cazul prestatorilor de servicii care acționează în calitate de intermediari (și care 

furnizează servicii de acces la Internet ori servicii de poștă electronică), aceștia sunt 

obligați să coopereze cu autoritățile publice competente în ceea ce privește 
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întreruperea furnizării serviciilor societății informaționale sau retragerea 

conținutului în vederea înlăturării unor informații ilicite sau blocării accesului la 

acestea (articolul 11). În funcție de serviciile specifice pe care aceștia le efectuează, 

prestatorii de servicii intermediare au obligația de a-și informa clienții despre 

măsurile de securitate adoptate și responsabilitățile utilizatorilor de Internet, în 

special cele referitoare la săvârșirea infracțiunilor și încălcarea legislației în 

domeniul proprietății intelectuale și industriale. De asemenea, acestora le revine 

obligația de a raporta instrumentele existente de filtrare și restricționare a accesului 

la conținuturi și servicii care ar putea dăuna unor categorii vulnerabile precum tinerii 

și copiii (articolul 12 bis). 

Legea 34/2002 introduce un set de reguli specifice comunicărilor comerciale 

realizate prin mijloace electronice, aplicarea acestor reguli trebuind să respecte și 

prevederile legislației în materie comercială, privind publicitatea și protecția 

datelor cu caracter personal. În acest sens, comunicările comerciale care constituie 

un serviciu al societății informaționale trebuie să fie clar identificabile, menționând 

persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute și să precizeze condițiile 

de acces și de participare, în cazul reducerilor, premiilor, cadourilor, competițiilor 

sau jocurilor promoționale (articolul 20). În plus, articolul 21 al Legii 34/2002 

interzice efectuarea de comunicări comerciale prin poșta electronică, cu excepția 

cazurilor în care destinatarul a autorizat în prealabil, în mod expres, o astfel de 

comunicare. Consimțământul expres nu este necesar în situația unei relații 

contractuale preexistente, în măsura în care furnizorul a obținut în mod legal datele 

de contact ale destinatarului, iar comunicările comerciale se referă la bunuri sau 

servicii proprii ale furnizorului de servicii și care sunt similare celor pentru care a 

fost încheiat contractul inițial (articolul 21). În orice caz, furnizorul trebuie să ofere 

beneficiarului posibilitatea de a se opune prelucrării datelor sale în scopuri 

promoționale printr-o procedură simplă și gratuită, atât la momentul inițial al 

colectării datelor, cât și la momentul efectuării fiecărei comunicări comerciale.  

În cazul în care comunicările comerciale au fost efectuate prin poșta electronică, 

acestea trebuie să includă obligatoriu o adresă de e-mail validă pe care destinatarul 

o poate utiliza în vederea exercitării dreptului său de a se opune prelucrării datelor 

sale în scopuri promoționale (articolul 22). Același articol menționează că furnizorii 

de servicii ale societății informaționale pot utiliza dispozitive de stocare și de 

recunoaștere a terminalelor destinatarilor (cunoscute sub denumirea de cookie-uri), 

în măsura în care destinatarii și-au dat consimțământul pentru acest lucru, în urma 

unei informări clare și complete cu privire la utilizarea unor astfel de dispozitive. 

Atunci când este posibil din punct de vedere tehnic și eficient, destinatarul poate 

să-și dea consimțământul privind prelucrarea datelor sale prin stabilirea 

parametrilor corespunzători ai browser-ului sau ai altor aplicații, cu condiția ca 

destinatarul să îi configureze în timpul instalării sau actualizării prin acțiuni exprese 

în acest scop. Nerespectarea prevederilor legale privind utilizarea cookie-urilor fără 

consimțământul destinatarilor unui serviciu al societății informaționale se 
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sancționează cu amendă penală, valoarea acesteia putând ajunge până la 30.000 de 

euro. 

Contractele încheiate prin mijloace electronice sunt reglementate de articolele 23-

29 din Legea 34/2002. Articolul 23 menționează că aceste contracte produc toate 

efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite 

condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. Pentru validitatea contractelor 

încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al 

părților asupra utilizării mijloacelor electronice. În plus, articolul 23 menționează 

că cerința privind încheierea unui contract în formă scrisă se consideră îndeplinită 

în cazul contractelor realizate prin mijloace electronice. Contractele încheiate pe 

suport electronic sunt admisibile drept probe în instanță (articolul 24), în vederea 

determinării legii aplicabile acestora folosindu-se prevederile normelor de drept 

internațional privat (articolul 26). Potrivit articolului 27 din Legea 34/2002, înaintea 

începerii procedurilor de contractare, furnizorii de servicii ale societății 

informaționale au obligația de a aduce la cunoștința destinatarilor informații despre: 

▪ etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul; 

▪ stocarea și accesibilitatea contractului de către furnizorul de servicii ale 

societății informaționale; 

▪ mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziția 

destinatarului pentru identificarea și corectarea erorilor survenite cu ocazia 

introducerii datelor; 

▪ limba sau limbile în care se poate încheia contractul; 

▪ codurile de conduită relevante la care furnizorul de servicii subscrie; 

▪ durata valabilității ofertelor de a contracta și  

▪ disponibilitatea, dacă este cazul, a condițiilor generale de contractare. 

Furnizorul de servicii ale societății informaționale are obligația de a confirma în 

termen de 24 de ore primirea acceptării ofertei printr-o dovadă transmisă prin poșta 

electronică sau prin mijloace echivalente celor utilizate de destinatar pentru 

acceptarea ofertei (articolul 28). Referitor la locul încheierii contractului electronic, 

Legea 34/2002 precizează că acesta se consideră locul în care consumatorul își are 

reședința obișnuită. În cazul în care contractele electronice sunt între persoane 

juridice, locul încheierii acestora va fi acela unde furnizorul de servicii 

informaționale este stabilit. În ceea ce privește contractele electronice încheiate cu 

persoanele fizice (consumatorii), trebuie luate în considerare prevederile Decretului 

Regal Legislativ 1/2007 privind protecția consumatorilor și a utilizatorilor, în 

special cele referitoare la contractele la distanță (articolul 29). 

Legea 34/2002 recunoaște dreptul destinatarilor serviciilor societății informaționale 

de a introduce acțiuni în justiție împotriva furnizorilor de servicii care nu respectă 

prevederile legii (articolul 19). Articolul 21 permite furnizorilor de servicii ale 

societății informaționale și destinatarilor să soluționeze litigiile născute între aceștia 

pe cale extrajudiciară. Pentru nerespectarea obligațiilor legale, articolele 38 și 39 

din Legea 34/2002 conțin prevederi referitoare la regimul contravențiilor și 
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infracțiunilor. În cazul în care nu fac obiectul legii penale, încălcările grave ale 

prevederilor legale se sancționează cu amendă penală care poate ajunge la 600.000 

de euro.    

Decretul Regal Legislativ 1/1996 privind aprobarea textului consolidat 

al Legii privind proprietatea intelectuală 

Drepturile de proprietate intelectuală dețin un rol esențial în cadrul activităților de 

comerț electronic, întrucât conținutul digital protejat de drepturile de autor, 

mărcile comerciale sau drepturile de imagine constituie valoarea adăugată reală a 

Internetului. Articolul 10 al Decretului Regal Legislativ 1/1996 privind aprobarea 

textului consolidat al Legii privind proprietatea intelectuală75 menționează că toate 

operele originale, actuale sau viitoare, de creație intelectuală în domeniul literar, 

artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma concretă 

de exprimare (tangibilă sau intangibilă) sunt protejate de drepturi de proprietate 

intelectuală. În categoria creațiilor originale care beneficiază de protecția legală a 

drepturilor de autor se includ și design-ul grafic, codurile-sursă și informațiile 

conținute pe site-urile web. Informațiile existente pe site-urile web au o protecție 

similară cu aceea conferită categoriei specifice a conținutului (opere de artă grafică, 

compoziții muzicale, opere literare, opere audiovizuale, baze de date etc.). Prin 

urmare, persoana responsabilă de conținutul site-ului web trebuie să dețină 

drepturile conexe, fie în calitate de proprietar al originalului operei (inclusiv al 

operei colective creată sub responsabilitatea sa ori dezvoltată de angajații săi), fie 

în calitate de deținător al unui contract de licență. 

Încălcarea drepturilor recunoscute şi protejate prin Decretul Regal Legislativ 1/1996 

poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz. Legea oferă titularului 

dreptului de autor posibilitatea de a solicita încetarea activităților ilegale (de 

exemplu, închiderea unui site care distribuie ilegal conținutul unei opere protejate) 

și acordarea de despăgubiri. Din punct de vedere al dreptului penal, protecția 

proprietății intelectuale pe Internet se bazează pe articolul 270 din Codul Penal al 

Spaniei, care impune pedepse cu închisoarea sau amenzi pentru infracțiuni legate 

de nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală. 

Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor 

și drepturilor conexe în societatea informațională76 a fost transpusă în legislația 

spaniolă prin Legea 23/2006 de modificare a textului consolidat al Legii privind 

proprietatea intelectuală77. Legea 23/2006 vizează armonizarea prevederilor 

referitoare la drepturile de reproducere, distribuire și comunicare publică a operelor 

protejate, conținând totodată referiri și la noile forme de furnizare a unor servicii 

interactive la cerere, astfel încât publicul să poată avea acces la opere sau alte 

                                                           
75 Decretul Regal Legislativ nr. 1/1996 de aprobare a textului consolidat al Legii privind proprietatea intelectuală, care enunță, 
precizează și armonizează dispozițiile legale în vigoare în acest domeniu, Monitorul Oficial al Spaniei nr. 97/22.04.1996, p. 
14.369-14.396 
76 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, Jurnalul Oficial al UE L 167/22.06.2001, p. 10-19 
77 Legea nr. 23/2006 de modificare a textului consolidat al Legii privind proprietatea intelectuală, aprobat prin Decretul Regal 
Legislativ nr. 1/1996, Monitorul Oficial al Spaniei nr. 162/08.07.2006, p. 25.561-25.572 
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obiecte protejate din orice loc și în orice moment. Recentele demersuri legislative 

din Spania o plasează în rândul statelor comunitare fruntașe din punctul de vedere 

al măsurilor adoptate pentru consolidarea protecției drepturilor de proprietate 

intelectuală pe Internet. Astfel, Legea 21/2014 de modificare a textului consolidat 

al Legii privind proprietatea intelectuală și de modificare a Legii 1/2000 de 

procedură civilă78 extinde competențele organului administrativ din cadrul 

Ministerului Culturii (A doua secție a Comisiei privind drepturile de proprietate 

intelectuală). Legea 21/2014 pune bazele unei proceduri hibride, de natură 

administrativă și judiciară, pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală 

împotriva încălcării acestora de către furnizorii de servicii ale societății 

informaționale. Scopul acestei modificări este de a determina furnizorii de servicii 

de Internet (ISP) să reducă conținutul ilegal și, în unele cazuri, să închidă site-urile 

care încalcă legislația privind drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv site-

urile care furnizează liste cu pagini web cu un conținut ilegal). Cu toate acestea, 

modificarea nu vizează și persoanele fizice care distribuie conținut ilegal prin 

intermediul rețelelor de tip peer-to-peer. 

De asemenea, merită menționată și eliminarea taxelor pentru copierea privată. 

Aceste taxe se aplicau în vederea sprijinirii titularilor de drepturi de autor și erau 

incluse în prețul de vânzare al unor produse de tipul echipamentelor IT de 

multiplicare a informației în format digital (copiatoare, scannere, multifuncționale, 

CD-writere etc.). Aplicarea acestor taxe avea la bază raționamentul conform căruia 

comercializarea acestor echipamente creștea riscul de reproducere a operelor 

protejate prin drepturi de autor. Taxele pentru copierea privată au fost eliminate 

începând cu 2012, fiind înlocuite cu o nouă formă de compensare acordată direct de 

stat proprietarilor de drepturi de autor. Legea 21/2014 a consolidat acest sistem 

finanțat de stat.   

Un alt aspect esențial pentru comerțul electronic este înregistrarea și utilizarea 

numelor de domenii, o înșiruire unică de caractere, atribuită unei adrese IP a unui 

server permanent conectat la Internet. În acest sens, Ordinul TIC 1542/2005 a 

aprobat Planul național pentru numele de domenii sub codul de țară al Spaniei (.es). 

Funcția de atribuire a numelor de domenii sub codul .es se realizează de către 

entitatea publică cu scop lucrativ Red.es. 

Urmând tendințele la nivel internațional, Ordinul TIC 1542/2005 a simplificat 

sistemul de atribuire a numelor de domenii .es, acestea putând fi solicitate direct 

de la Red.es sau printr-un agent acreditat. Numele de domenii de nivel 2 sub codul 

.es sunt atribuite pe baza principiului primul venit, primul servit. Solicitarea de 

atribuire a numelor de domenii poate proveni de la persoane fizice sau juridice și 

de la entități fără personalitate juridică care au interese în sau dezvoltă relații cu 

Spania. Ca regulă generală, nu sunt atribuite nume de domenii care coincid cu un 

                                                           
78 Legea nr. 21/2014 de modificare a textului consolidat al Legii privind proprietatea intelectuală, aprobat prin Decretul Regal 
Legislativ nr. 1/1996 și de modificare a a Legii 1/2000 de procedură civilă, Monitorul Oficial al Spaniei nr. 268/05.11.2014, p. 
90.404-90.439 
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nume de domeniu de prim nivel sau cu nume general cunoscute ale unor termeni 

specifici Internetului. 

De asemenea, Ordinul TIC 1542/2005 stabilește că numele domeniilor sub codurile 

.com.es, .nom.es, .org.es, .gob.es și .edu.es pot fi atribuite în cel de-al treilea nivel. 

Persoanele sau entitățile care pot aplica pentru numele de domenii variază în 

funcție de coduri. Astfel, de exemplu, autoritățile publice spaniole și entitățile de 

drept public pot solicita nume de domenii sub codul .gov.es. În plus, Planul Național 

stabilește că dreptul de a utiliza un nume de domeniu în cadrul codului .es, aflat în 

vigoare în prezent, este transferabil în măsura în care cumpărătorul îndeplinește 

cerințele necesare pentru a deține numele de domeniu, iar transferul este notificat 

autorității competente. De asemenea, una dintre principalele prevederi ale 

Ordinului TIC 1542/2005 se referă la constituirea unui organism extrajudiciar de 

mediere și arbitraj pentru soluționarea litigiilor privind atribuirea numelor de 

domenii .es. 
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3.4 Comerțul electronic în Polonia 

3.4.1 Aspecte generale 

La nivelul anului 2016, volumul vânzărilor B2C79 realizate în Polonia a fost de 

aproximativ 8,1 miliarde euro, ceea ce o plasează pe locul al doisprezecelea80 în 

ierarhia statelor comunitare.  

De remarcat că în intervalul 2009-2016 volumul valoric al pieței poloneze a 

comerțului electronic a crescut semnificativ, de peste patru ori, de la 2 miliarde 

euro în 2009 la 8,1 miliarde euro în 2016.  

Pe fondul expansiunii pieței comerțului electronic a crescut și ponderea acestui 

sector de activitate în PIB al Poloniei, de la 0,6% în 2009 la 1,9% în 2016. Pentru anul 

2017, Ecommerce Foundation estimează o nouă creștere a pieței comerțului 

electronic din Polonia, volumul total al vânzărilor online de tip B2C în această țară 

urmând să ajungă la aproximativ 9,4 miliarde euro, în timp ce ponderea estimată a 

comerțului electronic în PIB al Poloniei este de așteptat să ajungă la aproximativ 

2,0%. 

 

Cea mai mare pondere în volumul total al vânzărilor online din Polonia o dețin 

produsele electronice (17,4%), acestea fiind urmate de produsele media (11,7%), 

articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte (11,6%), aparatele electrocasnice (5,5%), 

produsele de înfrumusețare și de igienă personală (4,7%), produsele  alimentare 

(2,2%), produsele de casă și decorațiunile interioare (1,9%), produsele de renovat și 

grădinărit (1,4%), accesoriile personale, inclusiv ochelari (1,3%) și produsele de 

sănătate (1,1%). În categoria celorlalte produse se includ: jucăriile și jocurile 

                                                           
79 European Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation 
80 În clasamentul statelor comunitare alcătuit în funcție de volumul vânzărilor realizate din comerțul electronic (B2C), Polonia 
este devansată de Marea Britanie, Franța, Germania, Spania, Italia, Olanda, Danemarca, Suedia, Belgia, Finlanda și Austria. 

Volumul vânzărilor prin comerțul electronic (B2C) în Polonia (miliarde Euro) și ponderea în PIB (%)

Sursa: European Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation, Eurostat 2018
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tradiționale destinate copiilor, produse de îngrijire a casei, produsele de curățenie, 

consolele pentru jocurile video, produsele pentru animalele de companie etc. 

 

În 2017, valoarea Indicelui Economiei și Societății Digitale81 (DESI) la nivelul Poloniei 

a fost de 45,0. Scorul digitalizării plasează Polonia pe poziția a 24-a în clasamentul 

statelor comunitare. Polonia devansează numai patru state comunitare din punct de 

vedere al digitalizării: Italia (scor DESI de 44,3 puncte), Bulgaria (41,0 puncte), 

Grecia (38,4 puncte) și România (37,5 puncte).  

Alături de aceste state, la care se adaugă și Ungaria, Croația, Cipru și Slovacia, 

Polonia face parte din categoria statelor comunitare cu un nivel scăzut de 

digitalizare (low performing countries). Trebuie menționat că în intervalul 2014-

2017, indicele DESI al Poloniei a crescut cu aproximativ 7%, însă ritmul de creștere 

a fost inferior dinamicii mediei comunitare (8%), ceea ce a condus și la pierderea a 

două poziții în ierarhia statelor din UE28. 

În perioada 2016-2017, Polonia și-a îmbunătățit scorurile aferente indicilor privind 

conectivitatea, reușind să avanseze în clasamentul european specific acestei 

dimensiuni/ componente DESI. Astfel, a crescut utilizarea serviciilor fixe și mobile 

în bandă largă, dar și a serviciilor de acces la Internet în bandă largă de mare82 și 

foarte mare83 viteză.  

În plus, Polonia a obținut rezultate superioare în ceea ce privește numărul 

utilizatorilor de Internet și numărul absolvenților de facultăți în domeniul științelor 

exacte, ceea ce i-a permis să-și îmbunătățească scorul indicelui privind dezvoltarea 

capitalului uman. 

                                                           
81 Această secțiune a analizei referitoare la nivelul dezvoltării economiei și societății digitale din Polonia a fost întocmită pe 
baza Rapoartelor de țară pentru Polonia privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI), rapoarte elaborate de Comisia 
Europeană. 
82 Rețelele de bandă largă de mare viteză sunt acelea care permit viteze superioare valorii de 30 Mbps. 
83 Rețelele de bandă largă de foarte mare viteză sunt acelea care permit viteze superioare valorii de 100 Mbps. 

Clasamentul produselor achiziționate online în Polonia după volumul vânzărilor (2016)

Sursa: Internet Retailing in Poland, Euromonitor International, 2017
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Progrese s-au înregistrat și în utilizarea serviciilor de Internet și în integrarea 

tehnologiei digitale în cadrul întreprinderilor, însă ritmul de dezvoltare a fost unul 

inferior dinamicii înregistrate la nivelul UE28.  

Prin urmare, Polonia a pierdut un loc în ierarhia statelor comunitare din punct de 

vedere al utilizării serviciilor de Internet (locul 25 în 2017), menținându-și poziția în 

clasamentul european din punct de vedere al integrării tehnologiei digitale în cadrul 

întreprinderilor (locul 27). 

În ceea ce privește disponibilitatea serviciilor publice digitale, scorul Poloniei a 

scăzut cu 0,3 puncte în intervalul 2016-2017, fapt care a condus la pierderea a șase 

poziții în clasamentul comunitar specific acestei dimensiuni/ componente DESI 

(locul 24 în 2017). 

În vederea recuperării decalajelor față de media comunitară, autoritățile 

responsabile din Polonia au elaborat un program dedicat digitalizării (Programul 

Operațional Digital 2014-2020), acesta fiind cofinanțat din Fondurile Structurale și 

de Investiții Europene (FESI). Programul își propune să îmbunătățească accesul 

cetățenilor polonezi la rețelele de bandă largă de mare viteză, să implementeze în 

mod eficient tehnologia 5G în Polonia, să sporească nivelul competențelor digitale 

și să stimuleze furnizarea serviciilor publice prin intermediul mijloacelor 

electronice. 

 

Așa cum s-a menționat anterior, Polonia a înregistrat performanțe notabile în ceea 

ce privește conectivitatea, situându-se în prezent pe poziția a 21-a în clasamentul 

statelor comunitare, comparativ cu locul 25 în anul 2015. Cu toate acestea, scorul 

general al Poloniei în domeniul conectivității (58,8 puncte) rămâne inferior mediei 

comunitare (62,6).  

Cel important progres s-a înregistrat în ceea ce privește utilizarea serviciilor de 

acces la Internet în bandă largă furnizate la puncte mobile, Polonia obținând 

rezultate superioare mediei UE28. De altfel, Polonia ocupă din acest punct de vedere 

locul al doilea în ierarhia statelor europene, 2016 fiind anul în care numărul 

abonamentelor la serviciile mobile de bandă largă a depășit numărul abonamentelor 

la puncte fixe.  

Polonia înregistrează scoruri situate în vecinătatea mediei comunitare în ceea ce 

privește acoperirea rețelelor 4G (91% din totalul gospodăriilor), utilizarea serviciilor 

Digitalizarea economiei și societății în Polonia (2014-2017)

Sursa: Rapoartele de țară pentru Polonia privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anii 2015-2018
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de acces la Internet prin rețelele de bandă largă de mare (32%) și foarte mare (13,2%) 

viteză. Cu toate acestea, progresele înregistrate de Polonia în domeniul 

conectivității sunt limitate de acoperirea redusă a rețelelor fixe de bandă largă (87% 

din totalul gospodăriilor, comparativ cu 97% la nivel comunitar) și a rețelelor de 

mare viteză (67%, comparativ cu 80% la nivelul UE28), dar și de ponderea scăzută a 

abonamentelor la serviciile fixe de bandă largă (61%, comparativ cu 75% la nivel 

comunitar). 

Potrivit Raportului de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI, Polonia a elaborat 

încă din 2014 Planul Național privind dezvoltarea comunicațiilor electronice în 

bandă largă, documentul urmând a fi revizuit pe parcursul anului 2018. Planul 

Național vizează accesul tuturor gospodăriilor poloneze la rețelele de mare viteză 

până în 2020, dar și o acoperire de minim 50% pentru rețelele de foarte mare viteză 

în același interval de timp.  

În pofida unor rezultate obținute în implementarea Planului Național, există o serie 

de factori care limitează performanțele înregistrate. În primul rând, este vorba 

despre existența unor condiții geografice specifice Poloniei care reduc atractivitatea 

zonelor rurale pentru operatorii de telecomunicații din cauza costurilor ridicate pe 

care le-ar presupune dezvoltarea rețelelor fixe în aceste zone.  

În al doilea rând, autoritățile locale din Polonia percep în mod frecvent operatorilor 

de telecomunicații taxe ridicate pentru utilizarea spațiilor de instalare de-a lungul 

infrastructurii rutiere, fapt care contribuie la creșterea substanțială a costurilor de 

întreținere.  

Nu în ultimul rând, Raportul de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI 

menționează lipsa unei cereri adecvate din partea populației poloneze pentru 

serviciile de bandă largă de foarte mare viteză (peste 100 Mbps), ceea ce explică 

lipsa investițiilor private în dezvoltarea unor astfel de rețele.  

În acest context, Programul Operațional Digital 2014-2020 a identificat și prioritizat 

zonele rurale din Polonia defavorizate din punct de vedere al accesului la 

comunicații electronice în bandă largă (zone de eșec al pieței). Aceste zone rurale 

urmează să beneficieze de acces la rețelele de bandă largă în urma unor investiții 

private realizate de operatorii de telecomunicații cu sprijinul cofinanțării din FESI.  

Rețelele planificate de fibră optică sunt distribuite uniform pe teritoriul Poloniei, 

acoperind majoritatea zonelor rurale datorită obligației de a conecta toate 

instituțiile de învățământ la astfel de rețele. Un alt document important pentru 

îmbunătățirea conectivității este Strategia 5G a Poloniei. Documentul își propune 

implementarea optimă a rețelei 5G pe teritoriul Poloniei, îmbunătățirea accesului 

cetățenilor la cele mai noi tehnologii și crearea unor avantaje competitive pentru 

întreprinderile poloneze.  
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În ceea ce privește dezvoltarea capitalului uman, Polonia a înregistrat progrese 

moderate în intervalul 2016-2017, care i-au permis să avanseze o poziție în 

clasamentul statelor comunitare (locul 20).  

Cu toate acestea, punctajul obținut de Polonia în domeniul capitalului uman (48,3) 

continuă să fie considerabil mai mic decât media la nivelul UE28 (56,5). Ponderea 

utilizatorilor de Internet a ajuns la 73% în 2017 (locul 22), în timp ce procentul 

cetățenilor polonezi care dețin competențe digitale de bază este de 46% (locul 24, 

o poziție mai jos decât anul anterior).  

Conform Raportului de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI, există un interes 

tot mai mare în utilizarea tehnologiei digitale în Polonia, fapt demonstrat de 

creșterea numărului de utilizatori de internet care au elaborat un program de 

calculator de la 2,6% în 2016 la 4,1% în 2017 (față de 7,2% la nivel comunitar).  

Domeniul TIC rămâne unul atractiv în Polonia, fapt reflectat de creșterea numărului 

de angajați în acest sector de activitate (2,7%, locul 20) și de numărul tot mai mare 

de absolvenți ai facultăților de științe exacte (știință, tehnologie, inginerie și 

matematică): 21,5 absolvenți la 1.000 de persoane cu vârste cuprinse între 20 și 29 

de ani, raportul fiind superior mediei UE28 (locul 8). 

Dezvoltarea competențelor digitale de bază constituie una dintre preocupările 

majore ale autorităților centrale din Polonia. De altfel, una dintre axele prioritare 

ale Programului Operațional Digital 2014-2020 este dedicată îmbunătățirii 

competențelor digitale. Programul alocă fonduri semnificative pentru derularea 

unor campanii de educare și informare în vederea promovării beneficiilor asociate 

tehnologiilor digitale. În plus, începând cu septembrie 2017, Polonia a introdus 

noțiunile de programare de bază în programa școlară aferentă ciclului primar de 

învățământ.  

Indicatorii din structura indicelui privind conectivitatea (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Polonia privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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În primii 3 ani, aceste noțiuni vor fi predate cadrelor didactice, urmând ca în 

următorii 5 ani programarea pe calculator sa devină o materie de sine stătătoare.  

De asemenea, Programul Operațional Digital 2014-2020 vizează și îmbunătățirea 

accesului la servicii de Internet de mare viteză pentru toate școlile din Polonia până 

la sfârșitul anului 2020. 

Pe lângă aceste măsuri, Programul Operațional Digital 2014-2020 finanțează și 

activități legate de consolidarea cunoștințelor și competențelor specialiștilor în 

domeniul TIC, mii de elevi din școlile primare și secundare din Polonia urmând a 

beneficia de pe urma organizării unor astfel de cursuri până la sfârșitul anului 2023.  

De asemenea, sunt avute în vedere și măsuri care presupun creșterea numărului 

femeilor absolvente de instituții de învățământ superior în domeniul tehnologiilor 

avansate, dar și stimularea angajării acestora pe piața forței de muncă. 

 

Și în cazul utilizării serviciilor de Internet, Polonia a înregistrat progrese limitate în 

ultimii ani. Scorul privind utilizarea serviciilor de Internet a ajuns în 2017 la 42,1, în 

creștere cu 4% față de anul anterior. 

Cu toate acestea, ritmul de creștere a fost inferior dinamicii înregistrate la nivelul 

comunitar (6%), Polonia pierzând o poziție în ierarhia statelor comunitare (locul 25). 

Practic, singurul punctaj obținut de Polonia care se situează peste media comunitară 

este cel referitor la citirea online a știrilor (79% din totalul utilizatorilor de Internet, 

comparativ cu numai 72% la nivelul UE28).  

Deși datele publicate în cel mai recent raport de țară publicat de Comisia Europeană 

arată o îmbunătățire a situației indicatorilor privind utilizarea serviciilor de Internet, 

decalajele față de media comunitară se mențin sau chiar se accentuează.  

Astfel, din totalul utilizatorilor polonezi ai Internetului, numai 68% ascultă muzică, 

descărca și vizionează materiale video și se joacă online (comparativ cu 78% la 

nivelul UE28), doar 42% recurg la apelurile video (față de 46% la nivel comunitar) și 

numai 63% folosesc rețelele de socializare (comparativ cu 65% la nivelul UE28).  

Indicatorii din structura indicelui privind capitalul uman (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Polonia privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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Serviciile bancare online sunt destul de puțin utilizate (52% din totalul utilizatorilor 

de Internet), ceea ce plasează Polonia pe locul al 19-lea în clasamentul statelor 

comunitare. În ceea ce privește efectuarea cumpărăturilor online, Polonia ocupă 

locul 17 în ierarhia statelor europene (58% din totalul utilizatorilor de Internet, 

comparativ cu 68% la nivelul UE28).  

Așa cum s-a menționat mai sus, în vederea unei mai bune utilizări a Internetului, 

Programul Operațional Digital 2014-2020 finanțează o serie de campanii de 

conștientizare și de informare în rândul cetățenilor polonezi. Scopul acestor 

campanii constă în încurajarea cetățenilor polonezi de a utiliza Internetul, accentul 

fiind pus pe prezentarea beneficiilor tehnologiilor moderne asupra îmbunătățirii 

calității vieții și a participării la viața socială. De asemenea, sunt avute în vedere și 

măsuri de instruire  în domenii precum programarea, securitatea cibernetică, 

guvernarea electronică și alfabetizarea în domeniul bancar. 

 

Polonia a înregistrat progrese moderate în ceea ce privește integrarea tehnologiei 

digitale în cadrul întreprinderilor, dar acestea nu i-au permis să-și îmbunătățească 

poziția în ierarhia statelor comunitare. Cu un scor de numai 23,5 puncte (comparativ 

cu media comunitară de 40,1), Polonia continuă să ocupe penultimul loc în UE28 din 

punct de vedere al integrării tehnologiei digitale în cadrul întreprinderilor.  

Utilizarea în întreprinderile poloneze a tehnologiilor pentru schimbul de informații 

digitale (26%, locul 22), a rețelelor de socializare (10%, locul 26) și a serviciilor cloud 

(6,3%, locul 25) s-a îmbunătățit ușor. 

Pe de altă parte, numai 9,5% dintre IMM din Polonia efectuează vânzări online 

(comparativ cu 17,2% la nivel comunitar) și doar 3,9% comercializează 

transfrontalier produse și servicii cu ajutorul mijloacelor electronice (față de 8,4% 

la nivelul UE28).  

Indicatorii din structura indicelui privind utilizarea internetului (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Polonia privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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Ponderea în cifra de afaceri a vânzărilor realizate de IMM în mediul virtual este de 

numai 6,6%, comparativ cu media UE28 de 10,3% (locul 21).  

Potrivit Raportului de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI, principalii factori 

care limitează digitalizarea întreprinderilor din Polonia sunt: lipsa finanțării, accesul 

limitat la o forță de muncă având competențe digitale adecvate și nivelul scăzut de 

conștientizare în rândul antreprenorilor polonezi cu privire la beneficiile integrării 

tehnologiilor digitale în activitățile desfășurate. Aceeași sursă menționează 

reticența întreprinderilor poloneze de a investi în îmbunătățirea calificării și 

competențelor digitale în rândul propriilor angajați.  

La începutul anului 2018, autoritățile poloneze au lansat Platforma Industrială 

Poloneză 4.0 în vederea îmbunătățirii integrării tehnologiei digitale în cadrul 

întreprinderilor. Platforma va deveni operațională pe parcursul anului în curs, 

urmând a facilita transformarea digitală a industriei poloneze printr-un sprijin 

instituțional eficient, care să stimuleze atât cererea, cât și oferta de tehnologii 

digitale.  

Cererea de tehnologii digitale va fi stimulată prin desfășurarea unor campanii de 

conștientizare, prin activități de consiliere și de sprijin financiar acordat IMM din 

Polonia. Pe de altă parte, oferta de tehnologii digitale va fi susținută prin 

intermediul instrumentelor financiare și prin dezvoltarea unor centre de competență 

dedicate instruirii reprezentanților IMM. 

 

Din punct de vedere al disponibilității serviciilor publice digitale, Polonia ocupă 

locul al 24-lea în ierarhia statelor comunitare, înregistrând un scor de 48,2 puncte, 

considerabil mai mic decât media la nivelul UE28 (57,5).  

Ponderea utilizatorilor de servicii de e-guvernare a rămas relativ stabilă (45%) în 

intervalul 2016-2017, ceea ce a făcut ca Polonia să-și mențină poziția în ierarhia 

statelor europene (locul 23). Deși în intervalul 2016-2017 Polonia a înregistrat o serie 

Indicatorii din structura indicelui privind integrarea tehnologiei digitale (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Polonia privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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de performanțe în ceea ce privește finalizarea serviciilor publice în mediul online 

(+1%), disponibilitatea serviciilor publice digitale pentru întreprinderi (+1%) și în 

deschiderea datelor publice (+7%), ritmul acestor progrese a fost devansat de 

dinamica acestor indicatori la nivel comunitar.  

Prin urmare, poziția Poloniei în clasamentul statelor europene din punct de vedere 

al finalizării serviciilor publice în mediul online (locul 20), al disponibilității 

serviciilor publice digitale pentru întreprinderi (locul 25) și al deschiderii datelor 

publice (locul 22) s-a înrăutățit. Și în cazul accesului populației la servicii de e-

sănătate, Polonia se situează sub media comunitară (14%, comparativ cu 18%). 

Îmbunătățirea accesului la soluțiile de e-guvernare reprezintă una dintre prioritățile 

Programul Operațional Digital 2014-2020. În plus, Strategia Națională de Dezvoltare 

2020 promovează respectarea unor reguli uniforme pentru dezvoltarea guvernării 

electronice. Sunt avute în vedere măsuri de digitalizare a administrației publice, de 

simplificare a proceselor administrative, de creare a unor resurse structurate de 

cunoștințe digitale. Prin Programul pentru Digitalizarea Integrată a Poloniei, 

Ministerul Afacerilor Digitale controlează procesul de dezvoltare a unui sistem 

eficient și coordonat în domeniul digitalizării.  

Cetățenii polonezi au la dispoziție un ghișeu unic (obywatel.gov.pl), acesta fiind un 

portal de accesare a serviciilor de guvernare electronică. Noi servicii publice digitale 

au devenit disponibile pentru cetățenii polonezi pe parcursul anului 2017. O serie de 

formulare sunt pre-completate automat în funcție de informațiile existente la 

nivelul instituțiilor statului. Este vorba, de exemplu, despre formularele de reînnoire 

a cărților de identitate, despre cele care privesc pierderea sau deteriorarea cărților 

de identitate sau cele legate de eliberarea documentelor de stare civilă.  

Un serviciu public digital cu o popularitate ridicată în rândul cetățenilor polonezi 

este depunerea online a declarațiilor fiscale, aplicația fiind utilizată de 10 milioane 

de persoane pe parcursul anului 2017. Introducerea cărților de identitate electronice 

este preconizată a se realiza începând cu anul 2019. 



 

159 

  

Comercianții 

Pe piața comerțului electronic din Polonia își desfășoară activitatea un număr ridicat 

de comercianți online. Datele statistice84 arată că pe piața poloneză a comerțului 

electronic își desfășurau activitatea peste 20.000 de magazine virtuale la nivelul 

anului 2016. Aceasta înseamnă o creștere de peste șapte ori a numărului magazinelor 

online din Polonia comparativ cu anul 2006, când pe piața comerțului electronic își 

desfășurau activitatea numai 2.800 de magazine virtuale. Potrivit yStats.com, se 

așteaptă ca numărul magazinelor online pe piața poloneză a comerțului electronic 

să ajungă între 25.000 și 30.000 până în 2022-2023.  

Conform yStats.com și Euromonitor International85, piața poloneză a comerțului 

electronic este dominată de grupul Allegro, proprietar al platformei online 

Allegro.pl, dar și al website-ului de comparare a prețurilor Ceneo.pl. Grupul Allegro 

și-a început activitatea în Polonia odată cu lansarea în anul 1999 a platformei 

poloneze de comerț electronic Allegro.pl. În martie 2000, grupul Allegro a fost 

achiziționat de QXL Ricardo plc, o companie londoneză care, ulterior, pe parcursul 

anului 2007, și-a schimbat denumirea în Tradus plc. Un an mai târziu, Tradus plc a 

fost achiziționată de grupul media Naspers din Africa de Sud, proprietar și al eMag.pl 

și Olx.pl. Recent, în octombrie 2016, grupul Allegro a fost vândut de Naspers către 

fondurile de investiții britanice Cinven, Permira şi Mid Europa Partners în urma unei 

tranzacții de 3,25 miliarde dolari.  

Cu o cotă de piață estimată la nivelul anului 2016 de 37,4% din totalul pieței 

poloneze a comerțului electronic, Allegro.pl comercializează o largă varietate de 

produse: echipamente electronice și electrocasnice (televizoare, camere video, 

aparate de fotografiat, calculatoare, console pentru jocuri video, telefoane și 

                                                           
84 Poland B2C E-commerce market 2017, Global E-commerce Intelligence, yStats.com, iulie 2017   
85 Internet Retailing in Poland, Euromonitor International, 2017   

Indicatorii din structura indicelui privind serviciile publice digitale (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Polonia privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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accesorii, combine frigorifice, uscătoare, mașini de spălat, aragaze, aparate de aer 

condiționat etc.), articole vestimentare și accesorii (ceasuri, genți, bijuterii), 

produse pentru casă și grădinărit (obiecte și instalații sanitare, mobilier, decorațiuni 

interioare, unelte pentru grădină etc.), produse alimentare, produse de 

înfrumusețare și pentru igienă personală, produse de sănătate (suplimente 

alimentare, produse pentru igiena orală, dispozitive medicale), piese de schimb, 

componente și accesorii pentru automobile, cărți, filme și muzică. 

Piața poloneză a comerțului electronic este puternic fragmentată, toți competitorii, 

cu excepția Allegro, deținând cote de piață insignifiante. Principalii competitori ai 

Allegro sunt companiile internaționale de comerț electronic eBay, Amazon și 

AliExpress.  

eBay, platforma de vânzări online C2C și B2C, comercializează echipamente 

electronice (telefoane și accesorii, calculatoare și tablete, jocuri și console, aparate 

audio-video, aparate de fotografiat), articole vestimentare și accesorii (bijuterii și 

ceasuri), produse pentru casă și grădinărit (mobilier, aparate de uz casnic, 

decorațiuni, unelte pentru grădinărit etc.), produse de sănătate și înfrumusețare, 

echipamente sportive, cărți, muzică și filme, obiecte de artă și antichități, piese de 

schimb pentru automobile. Cota de piață la nivelul anului 2016 pentru eBay este 

estimată la 3,1% din volumul valoric al pieței comerțului electronic din Polonia. 

În perioada 2014-2016, Amazon a investit peste 730 milioane euro în Polonia pentru 

a deschide patru centre logistice (două în Wrocław, unul în Poznań și unul în 

Kołbaskowo, lângă Szczecin). Recent, la sfârșitul anului 2017, Amazon a deschis și 

al cincilea centru logistic din Polonia, în Sosnowiec, o localitate aflată în apropiere 

de Katowice. Beneficiind de nivelul scăzut al salariilor din Polonia comparativ cu 

alte state europene, Amazon a creat numai în 2016 peste 2.500 de locuri de muncă 

în această țară. Cu toate acestea, Amazon nu a creat în Polonia o platformă 

separată, de sine-stătătoare, dedicată comerțului electronic.  

Valorificând proximitatea Poloniei față de piața germană, cea mai mare piață a 

companiei americane după cea națională, Amazon a lansat la sfârșitul anului 2016 

versiunea poloneză a website-ului Amazon.de. Cumpărătorii online din Polonia care 

doresc să achiziționeze online produse de pe platforma Amazon.de beneficiază de 

livrare gratuită în termen de 3 până la 5 zile pentru toate comenzile mai mari de 39 

euro, precum și de servicii post-vânzare în limba maternă. La nivelul anului 2016, 

Amazon deținea o cotă de piață estimată de aproximativ 3,0% din totalul volumului 

valoric al pieței comerțului electronic din Polonia. 

Cel de-al patrulea competitor pe piața comerțului electronic din Polonia este 

Bonprix, cu o cotă de piață estimată la aproximativ 1,7%. Compania Bonprix este 

afiliată concernului Otto Group și comercializează online articole de îmbrăcăminte 

pentru femei, bărbați și copii, precum și produse textile și accesorii pentru casă. 

Zalando PL aparține companiei-mamă cu aceeași denumire din Germania. Compania 

comercializează articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și accesorii (genți, 
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portofele, ceasuri, bijuterii, ochelari de soare, curele, eșarfe, pălării etc.). Zalando 

PL deține o cotă de piață de aproximativ 1,5% din volumul valoric al vânzărilor online 

efectuate în Polonia. 

Clasamentul primilor opt comercianți online de pe piața poloneză a comerțului 

electronic este completat de Komputronik, Empik și Zooplus PL, acestea deținând 

cote de piață de 1,4%, 1,2%, respectiv 0,7%. Komputronik este o companie poloneză 

care deține un lanț de magazine fizice, dar și un magazin online, prin intermediul 

cărora comercializează echipamente TIC, produse și echipamente de uz casnic, 

precum și aparatură audio-video.  

Empik este de asemenea o companie poloneză care vinde online cărți, reviste și 

ziare, dar și produse media (filme, muzică și software), în timp ce Zooplus PL 

aparține companiei cu aceeași denumire din Germania, comercializând prin 

intermediul mijloacelor electronice articole pentru animalele de companie. 

 

Allegro.pl domină cu autoritate și clasamentul comercianților online din Polonia în 

funcție de traficul pe website. Astfel, Allegro.pl înregistrează lunar aproximativ 197 

de milioane de vizite86, din care 90,51% sunt efectuate de cetățeni polonezi (178,3 

milioane). 

De altfel, Allegro.pl este al cincilea website din Polonia din punct de vedere al 

traficului lunar, fiind devansat doar de website-urile cu un caracter general: 

Google.pl, Facebook.com, Google.com și Youtube.com. Olx.pl, website de anunțuri 

online și platformă de vânzare-cumpărare online, ocupă locul al optulea în ierarhia 

celor mai vizitate website-uri din Polonia, cu peste 105 milioane de vizite efectuate 

de cetățenii polonezi. 

                                                           
86 Poland B2C E-commerce market 2017, Global E-commerce Intelligence, yStats.com, iulie 2017. Clasamentul ia în considerare 
numărul vizitelor efectuate pe website, indiferent dacă este vorba despre vizitatori unici sau nu. Clasamentul este realizat 
lunar, situația prezentată datând din luna mai 2016.   

Principalii comercianți online din Polonia (2016)

Sursa: Poland B2C E-commerce market 2017, Global E-commerce Intelligence, yStats.com, iulie 2017, Internet Retailing in
Poland, Euromonitor International, 2017
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Clasamentul comercianților online cu cel mai mare trafic lunar este completat de 

Ceneo.pl (cu aproximativ 34 milioane de vizite efectuate de cetățeni polonezi), 

AliExpress.com (aproximativ 24 de milioane de vizite efectuate de cetățeni 

polonezi) și Zalando.pl (aproximativ 10 milioane de vizite efectuate de cetățeni 

polonezi).  

 

Și din punctul de vedere al notorietății spontane, Allegro.pl este principalul 

comerciant online din Polonia. Astfel, șapte din zece utilizatori de Internet din 

Polonia asociază website-ul Allegro.pl cu efectuarea de cumpărături prin 

intermediul mijloacelor electronice87. La mare distanță se află website-urile Olx (cu 

o notorietate spontană de 32%), Zalando (13%), eBay (10%) și Ceneo (9%).  

 

                                                           
87 E-commerce w Polsce 2017, Gemius, iunie 2017. Clasamentul ia în considerare răspunsurile primite din partea utilizatorilor 
de Internet din Polonia în urma unui sondaj administrat de Gemius în aprilie 2016. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 
1.500 de utilizatori de Internet cu vârste mai mari de 15 ani și a presupus, printre altele, nominalizarea a trei website-uri de 
comerț electronic (notorietate spontană).   

Principalii comercianți online din Polonia în funcție traficul pe website (mai 2016)

Sursa: Poland B2C E-commerce market 2017, Global E-commerce Intelligence, yStats.com, iulie 2017 
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Sursa: E-commerce w Polsce 2017, Gemius, iunie 2017
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Așa cum se poate constata din analiza anterioară, piața poloneză a comerțului 

electronic este dominată de un mare comerciant online (Allegro, care deține mai 

mult de o treime din volumul vânzărilor online efectuate în Polonia).  

Pe lângă acesta există un număr ridicat de participanți, aceștia deținând cote de 

piață extrem de scăzute (sub 3%). În acest context, nivelul concurenței88 pe piața 

comerțului electronic din Polonia este unul ridicat, acesta fiind intensificat de o 

serie de factori specifici comerțului electronic: existența unei oferte de produse și 

servicii nediferențiate, absența costurilor asociate schimbării comercianților online, 

incapacitatea comercianților online de a-și diminua costurile asociate vânzărilor, 

absența limitelor geografice și caracterul internațional al pieței (prezența pe piața 

poloneză a unor comercianți de anvergură mondială, de tipul eBay, Amazon sau 

AliExpress).  

Referitor la caracterul internațional al pieței, potrivit estimărilor realizate de 

Ecommerce Foundation89, 18% dintre cumpărătorii online polonezi achiziționează 

produse și servicii care provin atât de la comercianți naționali, cât și de la 

comercianți din afara granițelor Poloniei, în timp ce 4% efectuează numai achiziții 

transfrontaliere. Restul de 78% dintre cumpărătorii online din Polonia preferă să 

achiziționeze produse și servicii exclusiv de la magazinele virtuale autohtone.  

Datele statistice furnizate de Gemius arată că 26% din totalul cumpărătorilor online 

din Polonia care au efectuat achiziții transfrontaliere în intervalul noiembrie 2016-

aprilie 2017 au preferat AliExpress. Compania chineză este urmată în clasament de 

eBay (13%) și Amazon (12%).  

Un alt factor care contribuie la intensificarea competiției pe piața poloneză a 

comerțului electronic constă în creșterea numărului de comercianți online de tip 

multi-canal. Potrivit estimărilor realizate de MarketLine, companiile de tip multi-

canal dețin o pondere de aproximativ 43% din totalul vânzărilor electronice 

efectuate în Polonia, comercianților cu o prezență exclusiv în mediul online 

revenindu-le aproximativ 57%. Coexistența magazinelor fizice cu cele virtuale le 

permite comercianților de tip multi-canal să obțină economii de scară, să practice 

un nivel mai scăzut al prețurilor și să ofere clienților servicii post-vânzare 

îmbunătățite.  

Întrucât produsele vândute online de marile companii de pe piața comerțului 

electronic din Polonia sunt în mare parte nediferențiate, prețul constituie în multe 

situații singurul factor care stă la baza deciziei consumatorului de a opta între 

ofertele diferiților comercianți online, acest lucru fiind de natură a intensifica 

nivelul concurenței pe piața poloneză a comerțului electronic. Acest lucru este mai 

puțin răspândit în cazul comercianților online de nișă, care continuă să controleze 

anumite segmente de piață.  

                                                           
88 Această secțiune a analizei referitoare la nivelul concurenței, puterea de negociere a furnizorilor și produsele substituibile 
a fost întocmită pe baza studiului realizat de MarketLine cu privire la comerțul electronic din Polonia: Poland - Online Retail: 
Five Forces Analysis, MarketLine, februarie 2018 
89 Poland Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation 
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Conform datelor statistice furnizate de Gemius, Allegro domină comerțul electronic 

cu articole vestimentare, având o notorietate spontană în rândul utilizatorilor de 

Internet din Polonia de 28%. Principalii competitori pentru Allegro pe acest segment 

de piață sunt: Zalando PL (cu o notorietate spontană în rândul utilizatorilor online 

polonezi de 24%), Bonprix (11%), Olx (8%) și H&M (6%).  

Potrivit aceleiași surse, principalii comercianți online de produse alimentare sunt: 

Tesco (cu o notorietate spontană în rândul utilizatorilor online polonezi de 19%), 

Allegro (8%) și Alma (6%).  

Companiile farmaceutice multi-canal DOZ, Apteka Gemini și Ziko sunt cei mai 

cunoscuți comercianți online de produse destinate îmbunătățirii sănătății, în timp 

ce între Rossman, Douglas și iPerfumery există o concurență acerbă în segmentul de 

piață al produselor cosmetice comercializate online.  

Pe piața echipamentelor și aparatelor de uz casnic, Media Markt este comerciantul 

online cu cea mai mare notorietate în rândul cumpărătorilor polonezi prin 

intermediul mijloacelor electronice (20%). Îi urmează Allegro (19%) și Euro AGD 

(18%). Empik și Allegro domină atât comerțul online cu produse media vândute în 

format electronic (software, cărți în format electronic, muzică în format MP3 etc.), 

dar și pe cel cu produse media comercializate în format tradițional (cărți, CD-uri și 

DVD-uri cu muzică sau filme etc.).  

În segmentul de piață al produselor pentru casă și grădinărit (materiale de 

construcții, decorațiuni interioare, mobilier, unelte pentru grădinărit etc.), Allegro 

este comerciantul online cu notorietatea cea mai mare în rândul utilizatorilor de 

Internet din Polonia (18%). Principalii competitori ai acestuia sunt: Castorama (10%), 

Leroy Merlin (10%), Ikea (8%) și OBI (7%).    

 

Barierele de intrare pe piața poloneză a comerțului electronic sunt relativ scăzute, 

fapt care sporește probabilitatea apariției unor noi competitori pe această piață. 

Nivelul redus al barierelor de intrare pe piața poloneză a comerțului electronic se 

datorează investițiilor de capital și costurilor fixe net inferioare celor specifice 

comerțului tradițional.  

De regulă, comercianții online care aleg să intre pe piața poloneză a comerțului 

electronic optează să pătrundă inițial pe un anumit segment de piață. Așa cum s-a 

menționat anterior, cele mai atractive segmente de piață din perspectiva ponderii 

veniturilor realizate la nivelul acestora în totalul vânzărilor online sunt cele care 

Clasamentul principalilor comercianți online din Polonia în funcție de notorietate și segmentul de piață
(aprilie 2017)

Sursa: E-commerce w Polsce 2017, Gemius, iunie 2017 
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Allegro 28% Tesco 19% DOZ 9% Rossman 16% Media Markt 20% Empik 19% Empik 37% Allegro 18%
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presupun comercializarea produselor electronice (17,4%), a produselor media 

(11,7%) și a articolelor vestimentare (11,6%). 

Logistica 

Gradul de dezvoltare a sistemelor TIC și calitatea infrastructurii logistice constituie 

alți factori care pot stimula sau descuraja intrarea pe piață a unor noi competitori. 

Potrivit Indicelui Dezvoltării TIC, elaborat de Uniunea Internațională a 

Telecomunicațiilor (UIT) și calculat pe baza nivelului de dezvoltare a infrastructurii 

TIC, a gradului de utilizare TIC și a competențelor populației în acest sector, Polonia 

ocupa în anul 2017 locul 49 în clasamentul celor 176 de state investigate.  

De asemenea, piața logistică este complementară celei privind comerțul electronic 

și, prin urmare, nivelul de dezvoltare al acesteia are o importanță crucială pentru 

comerțul online. Potrivit Indicelui de Performanță Logistică, elaborat de Banca 

Mondială, Polonia se situează pe poziția 33 în ierarhia celor 160 de state evaluate 

din punct de vedere al facilităților logistice. 

În ceea ce privește furnizorii comercianților online din Polonia, aceștia au o 

putere de negociere moderată. Marile companii care își desfășoară 

activitatea pe piața poloneză a comerțului electronic și-au dezvoltat 

propriile servicii de livrare, acest lucru nefiind valabil și în cazul 

comercianților online de mici dimensiuni. Aceștia din urmă sunt nevoiți să 

încheie contracte de servicii de curierat cu terțe entități pentru a-și onora 

comenzile. Furnizorii de servicii de curierat din Polonia sunt companii de 

mari dimensiuni, care au o putere de negociere considerabilă în raport cu 

comercianții online. 

Cele mai importante companii de servicii de curierat din Polonia sunt: Poczta Polska 

(cu serviciul de curierat Pocztex), In-Post, Dynamic Parcel Distribution (DPD) și DHL. 

Potrivit datelor furnizate de Gemius, atunci când optează pentru recepționarea 

produselor comandate la domiciliu sau la locul de muncă, cea mai mare parte a 

cumpărătorilor online din Polonia preferă ca aceste produse să fie livrate de DHL 

(25%). 23% dintre cumpărătorii online polonezi preferă ca produsele comandate să 

fie livrate de DPD, iar 11% de In-Post. Clasamentul preferințelor cumpărătorilor 

online în ceea ce privește companiile de curierat este completat de: Pocztex (8%), 

UPS (5%), FedEx (4%), General Logistics Systems (GLS - 2%) și TNT (1%). 
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Având în vedere natura pieței comerțului electronic, comercianții online depind într-

o mare măsură de furnizorii de soluții și sisteme informatice. Aceștia din urmă dețin 

o putere de negociere sporită în relația lor cu comercianții online, cu atât mai mare 

cu cât aceștia sunt capabili să îndeplinească cerințele sofisticate ale marilor 

comercianți din mediul online. 

De asemenea, furnizorii de materiale de ambalare a produselor comercializate 

online dețin o putere de negociere sporită, întrucât costurile generate de achiziția 

acestor materiale au o pondere însemnată în totalul cheltuielilor efectuate de 

comercianții online.   

Puterea de negociere a furnizorilor de produse și servicii în raport cu comercianții 

online variază în funcție de natura acestor produse și servicii. De exemplu, furnizorii 

de produse standardizate au o putere de negociere inferioară celor care oferă 

produse de marcă, produse specializate sau diferențiabile de tipul cărților 

electronice, articolelor vestimentare ori a echipamentelor electrice, electronice și 

electrocasnice.  

Trebuie menționat că majoritatea furnizorilor de produse și servicii colaborează cu 

un număr ridicat de comercianți online, acest fapt fiind de natură a le spori puterea 

de negociere, întrucât veniturile lor nu depind exclusiv de un comerciant. Cu toate 

acestea, pierderea unui comerciant online de mari dimensiuni poate afecta 

semnificativ veniturile obținute de un furnizor de bunuri și servicii. Pe de altă parte, 

și comercianții online, în special cei de mari dimensiuni, vând o mare varietate de 

produse și servicii, acestea provenind de la numeroși furnizori.  

Acest lucru reduce dependența comercianților online de un anumit furnizor de 

produse și servicii, diminuând puterea de negociere a acestora din urmă. Nu în 

ultimul rând, vânzarea online a produselor și serviciilor este mai puțin costisitoare 

decât comerțul tradițional. Acest lucru este de natură a stimula integrarea pe piața 

Preferințele cumpărătorilor online din Polonia în ceea ce privește companiile de curierat (aprilie 2017)

Sursa: E-commerce w Polsce 2017, Gemius, iunie 2017

25%

23%

11%

8%

4%
5%

4%
3%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

DHL DPD In-Post Pocztex Altă companie de 

curierat

UPS FedEx GLS TNT



 

167 

comerțului electronic a furnizorilor de produse și servicii, fapt care generează 

presiuni semnificative asupra comercianților online.  

Puterea de negociere a comercianților online este diminuată și de faptul că micii 

producători au posibilitatea de a-și vinde produsele direct consumatorilor recurgând 

la serviciile unor platforme de comerț electronic de tipul celei puse la dispoziție de 

eBay. 

Amenințările exercitate de produsele substituibile (produse care satisfac aceeași 

nevoie de consum, putându-se înlocui unele cu altele) exercită presiuni 

semnificative asupra profitabilității comercianților din sectorul electronic. În cazul 

comerțului online, principalele amenințări se referă la canalele alternative de 

vânzare a produselor: comerțul tradițional, prin utilizarea de magazine fizice și 

vânzarea pe bază de catalog. 

O mare parte dintre consumatorii polonezi preferă în continuare comerțul 

tradițional datorită contactului direct cu produsele și a posibilităților de testare/ 

încercare a acestora (articole de îmbrăcăminte). În plus, numeroși consumatori 

polonezi sunt îngrijorați de problemele legate de securitatea tranzacțiilor online, 

preferând în continuare utilizarea canalelor tradiționale de vânzare.  

Una dintre problemele majore cu care se confruntă comerțul electronic se referă la 

intervalul mai mare de timp necesar pentru a intra în posesia produselor dorite. 

Pentru a contracara aceste efecte negative, marii comercianți online (de tipul 

Amazon) au lansat o serie de inițiative care presupun reducerea perioadei de onorare 

a comenzilor la o zi sau chiar la câteva ore în cazul anumitor tipuri de produse. 

Principalele beneficii ale comerțului electronic constau în obținerea unor prețuri 

mai scăzute comparativ cu cele practicate de comercianții tradiționali, precum și 

comoditatea realizării cumpărăturilor online și a livrărilor la domiciliu. 

Totuși, având în vedere faptul că tot mai mulți comercianți tradiționali tind să-și 

comercializeze produsele și în mediul online, vânzările realizate în magazinele fizice 

nu constituie o amenințare directă la comerțul electronic, ci mai degrabă o metodă 

de valorificare optimă a potențialului de vânzare. În mod real, amenințările cu 

substituirea se aplică numai în cazul comercianților care își desfășoară activitatea 

exclusiv în mediul virtual. În prezent, ponderea vânzărilor online în totalul vânzărilor 

cu amănuntul din Polonia este de aproximativ 4,3%. 

Consumatorii 

În ceea ce privește cumpărătorii pe piața comerțului electronic din Polonia, numărul 

acestora a crescut permanent în ultimii ani. Potrivit Ecommerce Foundation, 

numărul cumpărătorilor online polonezi a crescut de 12,1 milioane în 2013 la 16,2 

milioane în 2016 (+34%). La nivelul anului 2017, 78% din totalul cetățenilor polonezi 

au utilizat cel puțin o dată internetul în ultimul an, procent inferior mediei 

comunitare (85%).  
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Datele statistice90 din intervalul 2009-2017 arată o creștere cu 19% a ponderii 

utilizatorilor de internet pe parcursul unui an calendaristic în totalul populației. Pe 

de altă parte, la nivelul anului 2017, 45% din totalul cetățenilor polonezi, respectiv 

78% din totalul utilizatorilor de internet au realizat cel puțin o achiziție online pe 

parcursul ultimului an calendaristic, ceea ce plasează Polonia pe locul al 24-lea în 

ierarhia statelor comunitare. 

 

Având în vedere numărul mare al cetățenilor polonezi care achiziționează produse 

și servicii online, puterea de negociere a acestora în raport cu jucătorii de pe piața 

comerțului electronic este relativ moderată.  

Disponibilitatea instrumentelor de căutare și comparare a prețurilor și 

caracteristicilor tehnice ale produselor contribuie la sporirea gradului de informare 

în rândul consumatorilor polonezi.  

În contextul creșterii gradului de penetrare a Internetului, dar și a proliferării 

dispozitivelor digitale inteligente, cetățenii polonezi au posibilitatea de a lua decizii 

de cumpărare în cunoștință de cauză, fapt care le sporește puterea de negociere în 

raport cu jucătorii de pe piața comerțului electronic. Acest lucru este amplificat și 

de dezvoltarea rețelelor de socializare, precum și a site-urilor de analiză și 

comparare a prețurilor. În unele cazuri, aceste site-uri au devenit atât de populare 

încât sunt utilizate de comercianții online pentru a-și face reclamă propriilor 

produse și servicii. 

Conform datelor furnizate de Ecommerce Foundation, la nivelul anului 2016, 94% din 

totalul cumpărătorilor online din Polonia nu au achiziționat/ comandat niciodată un 

                                                           
90 Această secțiune a analizei referitoare la situația cumpărătorilor online din Polonia a fost întocmită pe baza datelor statistice 
furnizate de Eurostat privind comerțul electronic, date care sunt obținute prin realizarea unor sondaje anuale în rândul 
populației din statele membre ale Uniunii Europene. 

Utilizatorii de internet și cumpărătorii online în ultimele 12 luni în Polonia și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018
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produs sau serviciu, fără a obține informații suplimentare despre respectivul produs 

sau serviciu.  

Așadar, numai 6% din totalul cumpărătorilor online polonezi au achiziționat/ 

comandat un produs sau serviciu imediat, ca efect al unei reclame afișate pe un site 

de socializare sau pe anumite aplicații. 88% dintre cumpărătorii online din Polonia 

consultă întotdeauna sau aproape întotdeauna analize de specialitate, website-uri 

sau bloguri înainte de a cumpăra sau comanda un produs sau serviciu.  

Mai mult, 92% dintre cumpărătorii online polonezi recurg întotdeauna sau aproape 

întotdeauna la website-uri ori aplicații de comparare a produselor sau prețurilor, în 

timp ce 88% dintre aceștia consultă website-urile mai multor comercianți online, 

producători sau furnizori de servicii înainte de a efectua orice achiziție online. 

 

Datele statistice arată diferențe semnificative între cumpărătorii online din Polonia 

în funcție de categoria de vârstă. 65% dintre utilizatorii de internet din Polonia cu 

vârste cuprinse între 16 și 54 de ani au efectuat cel puțin o achiziție online pe 

parcursul anului 2017. Procentul este considerabil mai mare decât în anul 2009 

(42%), însă rămâne sub media comunitară (71%). Numai 62% dintre utilizatorii 

polonezi ai Internetului au efectuat cel puțin o achiziție online în anul 2017, și în 

acest caz procentul fiind net inferior mediei comunitare (71%).  

În ceea ce privește cetățenii polonezi cu vârsta cuprinsă între 55 și 74 de ani și care 

au utilizat internetul pe parcursul anului 2017, doar o treime dintre aceștia au făcut 

cel puțin o achiziție cu ajutorul mijloacelor electronice (comparativ cu 56% la nivelul 

UE-28).   

Comportamentul cumpărătorului online din Polonia înainte de luarea deciziei de achiziție (2016)

Sursa: Poland Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation
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Analiza datelor statistice furnizate de Eurostat arată inexistența unor diferențe 

semnificative în comportamentul de cumpărare și consum în funcție de sex: 58% din 

totalul bărbaților polonezi care utilizează Internetul au făcut cel puțin o achiziție 

online pe parcursul anului 2017, în timp ce procentul femeilor este de 57%. 

 Ambele cifre sunt inferioare celor înregistrate la nivelul UE28 (70% în cazul 

bărbaților, respectiv 65% în cazul femeilor). De asemenea, datele statistice arată că 

nivelul educației influențează direct proporțional apetența cetățenilor polonezi de 

a efectua cumpărături online. 78% din totalul utilizatorilor de internet din Polonia și 

care au un nivel ridicat de educație au realizat cel puțin o achiziție online în anul 

2017. Procentul este net superior celui înregistrat în cazul utilizatorilor polonezi ai 

internetului și care au un nivel mediu (50%) sau scăzut de educație (43%). Și în acest 

caz însă, cifrele înregistrate la nivelul Poloniei sunt considerabil mai mici decât cele 

de la nivel comunitar (82%, 67%, respectiv 47% în cazul utilizatorilor de internet cu 

un nivel ridicat, mediu, respectiv scăzut de educație).  

Diferențe notabile pot fi observate și în funcție de statutul profesional. 62% dintre 

angajații polonezi care utilizează internetul au realizat cel puțin o achiziție online 

pe parcursul ultimelor 12 luni. Ponderea este mai mare decât în cazul studenților 

(61%), șomerilor (46%) sau persoanelor inactive și pensionarilor (40%).     

 

Ponderea cumpărătorilor online în totalul utilizatorilor de internet în Polonia și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018

Categorii de 
vârstă

State/ regiuni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16-24
Polonia 42% 51% 49% 51% 50% 53% 59% 58% 65%
UE-28 49% 52% 55% 56% 60% 63% 68% 69% 71%

25-54
Polonia 41% 48% 47% 50% 53% 55% 57% 61% 62%
UE-28 57% 60% 61% 61% 64% 66% 68% 70% 71%

55-74
Polonia 23% 29% 30% 28% 30% 27% 32% 35% 33%
UE-28 47% 50% 51% 52% 52% 54% 54% 56% 56%

TOTAL
Polonia 39% 47% 46% 46% 49% 49% 53% 56% 58%

UE-28 54% 56% 58% 59% 61% 63% 65% 65% 67%

Ponderea cumpărătorilor online în totalul utilizatorilor de internet din Polonia și UE-28 în funcție de
gen, nivelul de educație și statutul profesional (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Două-treimi din totalul cumpărătorilor online din Polonia achiziționează articole de 

îmbrăcăminte și echipamente sportive. Clasamentul primelor cinci produse sau 

servicii achiziționate prin intermediul mijloacelor electronice este completat de: 

produsele de uz casnic (32%), produsele alimentare și de băcănie (25%), cărți, reviste 

și ziare (23%) și servicii de transport și cazare (22%).  

La polul opus, cel mai puțin achiziționate produse prin mijloace electronice sunt: 

pachetele software și actualizările acestora (8%), medicamentele (8%) și serviciile 

de telecomunicații (7%). Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani cumpără 

online în special articole de îmbrăcăminte și echipamente sportive (76%), produse 

de uz casnic (21%), respectiv produse alimentare și de băcănie (20%). Aceleași 

categorii de produse sunt preferate și de cumpărătorii online din Polonia cu vârste 

cuprinse între 25 și 34 de ani: articolele vestimentare și sportive (67%), produse de 

uz casnic (44%) și produse alimentare și de băcănie (26%).  

Referitor la cumpărătorii online cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani, aceștia 

achiziționează în special articole de îmbrăcăminte și echipamente sportive (46%), 

produse de uz casnic (42%) și cărți, reviste și ziare (24%).  

Analiza datelor statistice furnizate de Eurostat arată și că segmentul tinerilor cu 

vârste cuprinse între 16 și 24 de ani cumpără online într-o măsură mai mare decât 

celelalte categorii de vârstă echipamente hardware (11%), precum și pachete 

software și actualizări (upgrade) ale acestora (9%).  

Serviciile de transport și cazare (24%), echipamentele electronice (19%), filmele și 

muzica (11%), medicamentele (9%) și serviciile de telecomunicații (8%) sunt 

preferate într-o mai mare măsură de cumpărătorii online cu vârste cuprinse între 25 

și 54 de ani decât celelalte categorii de vârstă, în timp ce medicamentele (11%), 

cărțile, revistele și ziarele (23%) sunt mai des achiziționate de cumpărătorii online 

cu vârste mai mari de 55 de ani. 

 

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online diferite categorii de produse în totalul cumpărătorilor
online din Polonia (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Potrivit yStats.com91, din totalul cetățenilor polonezi care utilizează cel puțin două 

dispozitive pentru accesarea Internetului (laptop-uri, PC-uri, smartphone-uri, 

tablete, ceasuri inteligente/ smartwatch, televizoare inteligente/ smart TV), 62% 

folosesc laptop-urile pentru activități legate de efectuarea cumpărăturilor online 

(activități premergătoare deciziei de a achiziționa online, efectuarea propriu-zisă a 

achiziției online sau plăți electronice aferente achiziției online).  

Smartphone-urile sunt folosite de 45% dintre cetățenii polonezi care utilizează cel 

puțin două dispozitive pentru accesarea Internetului în vederea desfășurării unor 

activități legate de efectuarea cumpărăturilor online. Clasamentul este completat 

de: PC-uri (37%), tablete (16%), smartwatch-uri (7%) și smart TV (3%).  

Laptop-ul rămâne cel mai utilizat dispozitiv atât pentru desfășurarea activităților 

premergătoare deciziei de a achiziționa online (60%), cât și pentru realizarea 

achiziției propriu-zise (58%) și efectuarea plăților (57%). 

 

În ceea ce privește frecvența cu care se realizează achizițiile, majoritatea 

cumpărătorilor online din Polonia (43%) au achiziționat o dată sau de două ori un 

produs sau serviciu pe parcursul a 3 luni. 37% dintre cumpărătorii online au efectuat 

între 3 și 5 achiziții prin intermediul internetului și unul din cinci cumpărători au 

achiziționat online produse și servicii cu o frecvență mai mare de 6 ori pe durata a 

3 luni.  

De remarcat că la nivel comunitar ponderea celor care efectuează mai mult de 6 

achiziții online pe durata a 3 luni este sensibil mai mare (30%). Dacă se analizează 

frecvența achizițiilor în funcție de vârstă, se poate constata că cei mai mulți dintre 

cumpărătorii online din Polonia care achiziționează o dată sau de două ori un produs 

sau serviciu pe parcursul a 3 luni provin din categoria celor cu vârste cuprinse între 

16 și 24 de ani (52%), respectiv a celor care au între 55 și 74 de ani (48%).  

Pe de altă parte, cetățenii polonezi cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani realizează 

achiziții online cu o mai mare frecvență: 17% dintre cumpărătorii online din această 

                                                           
91 Poland B2C E-commerce market 2017, Global E-commerce Intelligence, yStats.com, iulie 2017 

Utilizarea dispozitivelor în Polonia pentru activități legate de
efectuarea cumpărăturilor online: decizie, achiziție sau plată
(procent din totalul cetățenilor polonezi care utilizează cel
puțin două dispozive pentru accesarea Internetului - 2016)

Sursa: Poland B2C E-commerce market 2017, Global E-commerce
Intelligence, yStats.com, iulie 2017

Sursa: Poland B2C E-commerce market 2017, Global E-commerce
Intelligence, yStats.com, iulie 2017

Utilizarea dispozitivelor în Polonia pentru diferite etape legate
de efectuarea cumpărăturilor online: decizie, achiziție sau
plată (procent din totalul cetățenilor polonezi care utilizează
cel puțin două dispozive pentru accesarea Internetului - 2016)
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categorie de vârstă au efectuat între 6 și 10 achiziții în ultimele 3 luni, iar 6% au 

făcut acest lucru și mai des (peste 10 achiziții).     

 

Majoritatea cumpărătorilor online din Polonia preferă să achiziționeze produse și 

servicii care provin de la comercianți autohtoni (96%). Datele istorice arată că 

această preferință a rămas în mare parte neschimbată de-a lungul timpului. 

Ponderea celor care achiziționează online produse și servicii autohtone este mai 

ridicată decât nivelul înregistrat în UE28 (87%).  

Doar 10% dintre cumpărătorii online din Polonia au achiziționat în ultimele 12 luni 

produse și servicii de la comercianți din afara spațiului comunitar, în timp ce numai 

5% au efectuat cumpărături transfrontaliere din alte state membre. Ambele 

procente sunt în creștere față de nivelurile înregistrate în 2009, dar rămân net 

inferioare celor existente la nivel comunitar (33%, respectiv 23%). 

 

Conform datelor statistice furnizate de Gemius, din totalul cumpărătorilor online 

din Polonia care achiziționează transfrontalier, cei mai mulți cumpără articole 

vestimentare și accesorii (38%). Acestora le urmează cei care achiziționează 

transfrontalier jocuri pe calculator (28%), încălțăminte (23%), aparate de uz casnic 

(23%) și produse cosmetice (22%). Mai puțin de 10% din totalul cumpărătorilor online 

polonezi care achiziționează transfrontalier preferă să cumpere produse alimentare 

(8%), bilete la cinematograf sau teatru (8%), automobile și accesorii (8%), produse 

farmaceutice (7%), asigurări (5%) sau materiale de construcții (4%). 

Principalele motive pentru care cumpărătorii online din Polonia preferă să 

achiziționeze produse sau servicii de la comercianți din străinătate în detrimentul 

celor autohtoni sunt: existența unor prețuri mai mici (25%), existența unei game 

diversificate de produse sau servicii (22%), nevoia de a achiziționa o marcă specifică 

de produs (18%), imposibilitatea achiziționării produselor sau serviciilor dorite de la 

comercianți autohtoni (16%), curiozitatea (12%), precum și siguranța sporită a livrării 

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online produse cu o anumită frecvență în totalul
cumpărătorilor online din Polonia (2017)

Sursa: Eurostat 2018

Categorii de vârstă State/ regiuni 1-2 ori 3-5 ori 6-10 ori Peste 10 ori

16-24
Polonia 52% 35% 11% 3%
UE-28 40% 36% 14% 9%

25-54
Polonia 40% 37% 17% 6%
UE-28 32% 34% 17% 16%

55-74
Polonia 48% 38% 11% 3%
UE-28 40% 35% 14% 11%

TOTAL
Polonia 43% 37% 15% 5%
UE-28 35% 35% 16% 14%

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online produse având o anumită proveniență în totalul
cumpărătorilor online din Polonia și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018

State/ regiuni
State/ 
regiuni

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Achiziții de la comercianți online 
naționali

Polonia 96% 96% 97% 96% 98% 96% 96% 96% 96%

UE-28 92% 89% 91% 91% 89% 88% 88% 89% 87%

Achiziții de la comercianți din alte 
state comunitare

Polonia 9% 8% 8% 8% 9% 11% 10% 9% 10%

UE-28 22% 22% 23% 25% 26% 29% 30% 32% 33%

Achiziții de la comercianți din alte 
state din afara UE-28

Polonia 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 5% 5%

UE-28 12% 13% 12% 13% 14% 17% 18% 20% 23%
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produselor comandate și securitatea plăților electronice comparativ cu situația 

existentă în Polonia (7%).  

 

Potrivit datelor furnizate de Eurostat, patru din zece cumpărători online din Polonia 

cheltuie sume între 100 și 499 euro pentru achizițiile efectuate pe parcursul a 3 luni. 

28% dintre cumpărătorii polonezi efectuează achiziții online cu o valoare cuprinsă 

între 1 și 49 euro, în timp ce 24% cheltuie sume cuprinse între 50 și 99 euro.  

Achizițiile de peste 500 euro sunt destul de rare: 6% până în 1.000 de euro și numai 

3% peste acest prag. Dacă se analizează sumele cheltuite în funcție de categoria de 

vârstă se constată că persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au tendința 

de a cumpăra online în special produse și servicii având o valoare cuprinsă între 1 și 

49 euro (41%) sau o valoare între 50 și 99 euro (27%). Pe de altă parte, 42% din totalul 

cumpărătorilor online cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani cheltuie sume între 

100 și 499 euro pentru achizițiile efectuate pe parcursul a 3 luni, în timp ce 24% din 

aceeași categorie de vârstă realizează achiziții cu o valoare cumulată între 1 și 49 

euro.  

Majoritatea persoanelor cu vârste între 55 și 74 de ani efectuează achiziții online a 

căror valoare se situează în intervalul 100 și 499 euro (43%). Și în cazul acestei 

categorii de vârstă, achizițiile online de peste 500 de euro sunt destul de puțin 

răspândite (10%). 

Ponderea cumpărătorilor online din Polonia care achiziționează
transfrontalier diferite categorii de produse (2017)

Sursa: E-commerce w Polsce 2017, Gemius, iunie 2017

Principalele motive ale cumpărătorilor online din Polonia de a
achiziționa transfrontalier produse sau servicii (2016)

Sursa: Poland Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation
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Plățile și retururile 

În ceea ce privește modalitățile de plată utilizate de cumpărătorii online din Polonia, 

aceștia preferă cu precădere soluțiile de plată rapide de tip PayU, Prezelewy24 sau 

Dotpay (48%), urmate de transferurile bancare tradiționale (35%), plățile în numerar 

la livrare (26%), plățile în numerar efectuate la recepționarea produselor în 

magazinele fizice (26%), plățile online realizate cu ajutorul cardurilor de credit 

(26%), transferurile rapide către telefonul mobil de tipul BLIK (19%), plățile prin SMS 

(16%), plățile cu ajutorul telefoanelor mobile prin intermediul codului QR/ matrice 

(14%), sistemele de plăți amânate (13%) și sistemele de plăți în rate de tipul E-raty 

(12%). 

 

Cea mai mare parte a cumpărătorilor online din Polonia preferă să recepționeze 

produsele comandate la domiciliu, pe durata zilei (65%), la domiciliu, pe durata serii 

(29%) sau la cutia poștală (22%). Urmează în preferințe colectarea de la puncte de 

Ponderea cumpărătorilor care efectuează achiziții de o anumită valoare în totalul cumpărătorilor online din
Polonia (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Sursa: Poland B2C E-commerce market 2017, Global E-commerce Intelligence, yStats.com, iulie 2017
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la puncte de distribuție (16%) și colectarea din magazine fizice (14%). Două-treimi 

dintre cumpărătorii online din Polonia preferă ca produsele comandate să fie livrate 

într-un interval cuprins între 3 și 5 zile (67%), în timp ce o cincime preferă o perioadă 

mai scurtă de livrare (de 1-2 zile). 

 

Obstacole întâmpinate 

Opt din zece cetățeni polonezi care au efectuat achiziții online pe parcursul anului 

2017 nu au întâmpinat dificultăți în realizarea acestora. Procentul este semnificativ 

mai mare decât cel înregistrat la nivel comunitar (69%). Cele mai frecvente 

dificultăți întâmpinate de cumpărătorii online din Polonia sunt: 

▪ nerespectarea perioadei de livrare (11%, comparativ cu 17% la nivelul UE-28); 

▪ livrarea altor produse sau a unora defecte (5%, față de 9% la nivel comunitar); 

▪ dificultăți tehnice de tipul nefuncționării corespunzătoare a site-ului în 

momentul plasării comenzii sau efectuării plății (4%, față de 11% la nivel 

comunitar); 

▪ dificultăți legate de obținerea informațiilor despre garanție sau alte drepturi 

legale (2%, față de 5% la nivel comunitar); 

▪ dificultăți legate de neprimirea unui răspuns satisfăcător în urma unei reclamații 

sau probleme legate de exercitarea căilor de atac (2%, față de 4% la nivel 

comunitar);  

▪ imposibilitatea livrării unor bunuri sau servicii în Polonia de către comerciantul 

online străin (1%, față de 3% la nivel comunitar); 

▪ costuri de livrare sau preț final superior celui indicat (1%, față de 4% la nivel 

comunitar); și 

▪ săvârșirea unor fraude de tipul netransmiterii produselor comandate sau 

utilizarea abuzivă a datelor cardului de credit (1%, față de 3% la nivel comunitar). 

Preferințele cumpărătorilor online din Polonia privind livrarea
produselor achiziționate (2017)

Sursa: European Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation

Preferințele cumpărătorilor online din Polonia privind perioada
de livrare a produselor comandate (2016)

Sursa: Poland Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation
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Principalele motive care stau la baza deciziei de a nu efectua achiziții online sunt: 

preferința de a cumpăra personal bunurile sau serviciile și de a le testa, inclusiv 

loialitatea față de magazinele fizice și puterea obișnuinței (6%, comparativ cu media 

europeană de 69%) și lipsa competențelor necesare efectuării unei achiziții online 

(2%, comparativ cu 19% la nivel comunitar).  

 

3.4.2 Analiza sistemului de reglementare 

Cadrul de reglementare privind sectorul comerțului electronic din Polonia cuprinde, 

printre altele: Codul Civil (1964, aplicabil atât comerțului electronic B2B, cât și 

B2C), Legea privind serviciile furnizate prin mijloace electronice (2002, aplicabilă 

comerțului B2B), Legea privind libertatea de stabilire a societăților/ activităților 

Ponderea cumpărătorilor care întâmpină dificultăți în efectuarea achiziției online în totalul cumpărătorilor
online din Polonia (2017)

Sursa: Eurostat 2018 
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economice (2004, aplicabilă comerțului B2B), Legea privind serviciile de încredere 

și identificarea electronică (2016), Legea privind drepturile consumatorilor (2014, 

aplicabilă comerțului B2C), Codul societăților comerciale (2000, aplicabil comerțului 

B2B), Legea privind practicile comerciale neloiale (2007), Legea privind combaterea 

concurenței neloiale (1993), Legea privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre 

consumatori și comercianți (2016), Regulamentul UE 2016/679 privind protecția 

datelor. 

Codul Civil (Kodeks Cywilny) 

Codul Civil polonez92 transpune în legislația națională prevederile principalelor 

Directive comunitare legate de sectorul comerțului electronic: Directiva 98/6/CE 

privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite 

consumatorilor, Directiva 99/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri 

de consum și garanțiile conexe, Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic, 

Directiva 2002/65/CE privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de 

consum, Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale 

întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori sau Directiva 2011/83/UE 

privind drepturile consumatorilor. Prin urmare, Codul Civil este actul normativ care 

cuprinde cele mai importante reglementări privind desfășurarea comerțului online 

B2B și B2C. 

Potrivit Codului Civil, contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate 

efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite 

condițiile necesare asigurării validității acestora. Sub rezerva excepțiilor prevăzute 

de lege, manifestarea de voință prin care o persoană își exprimă hotărârea de a 

încheia un act juridic poate fi exprimată prin orice comportament sau acțiune a 

persoanei în cauză, inclusiv prin intermediul mijloacelor electronice (articolul 60 din 

Codul Civil). Articolul 78 din Codul Civil menționează că manifestarea voinței prin 

intermediul mijloacelor electronice însoțită de o semnătură electronică calificată 

(echivalentul semnăturii olografe) constituie condiții suficiente pentru a asigura 

validitatea actului juridic încheiat în format electronic. Deși nu există cerințe 

specifice privind forma contractelor electronice, un astfel de contract trebuie să 

respecte trei principii fundamentale: 

▪ expresia manifestării voinței de a încheia un act juridic trebuie stocată prin orice 

mijloc de comunicare corespunzător, pentru a permite analiza în orice moment 

a conținutului acesteia; 

▪ contractul electronic trebuie să permită familiarizarea cu conținutul declarației 

de voință și recrearea acesteia; 

▪ contractul electronic trebuie să facă posibilă determinarea identității autorului 

declarației de voință (identitatea părților). 

Analiza prevederilor Codului Civil arată că încheierea contractelor nu face obiectul 

unor cerințe formale, cu excepția cazului în care acest lucru este solicitat în mod 

                                                           
92 Legea din 23 aprilie 1964 privind Codul Civil, Monitorul Oficial nr. 16, poziția 93, cu modificările și completările ulterioare 



 

179 

expres printr-o lege specifică. Acest principiu a fost recunoscut și acceptat în 

numeroase hotărâri judecătorești. Pentru a forma un contract în Polonia nu este 

necesară existența unui înscris, ceea ce înseamnă că actele juridice încheiate în 

format electronic au aceeași validitate precum contractele tradiționale. Dacă o lege 

specifică prevede că un anumit tip de contract trebuie încheiat numai în formă scrisă 

sau într-o anumită formă, atunci nerespectarea acestei cerințe atrage după sine 

nulitatea respectivului act juridic. Exemple de contracte care trebuie să respecte 

anumite cerințe formale, cum ar fi, de exemplu, încheierea unui act notarial sau 

existența unui înscris sunt contractele de vânzare a proprietăților imobiliare sau 

acordurile prenupțiale.  

Existența unei obligații contractuale este de competența exclusivă a instanțelor și 

numai în măsura în care partea care pretinde existența respectivei obligații poate 

dovedi că părțile au încheiat un contract valabil. Prin urmare, documentarea a ceea 

ce a fost agreat este foarte importantă pentru asigurarea mijloacelor de probă. 

Potrivit Codului Civil, validitatea unei declarații de voință privind crearea unui 

raport juridic ar trebui interpretată în funcție de circumstanțele în care aceasta a 

fost făcută, în funcție de principiile vieții comunității, a obiceiurilor, uzanțelor și 

practicilor statornicite. Conform legii poloneze, contractele se interpretează după 

voința concordantă a părților, și nu după sensul literal al termenilor (articolul 65). 

În cazul în care existența unui contract între părți poate fi demonstrată, instanțele 

judecătorești sunt libere să interpreteze contractul, acestea putând dispune 

completarea obligațiilor contractuale în cazul în care domeniul care face obiectul 

litigiului nu este reglementat în contract. Prin urmare, o obligație contractuală 

poate apărea atunci când voința a fost exprimată, chiar dacă părțile au convenit 

numai verbal asupra celor mai importante elemente ale obligațiilor contractuale. 

Același lucru este valabil și în cazul în care contractul este încheiat în format 

electronic. Părțile au libertatea de a conveni asupra raporturilor juridice dintre 

acestea, cu condiția ca scopul sau conținutul contractului să nu fie contrar naturii 

relației dintre părți, prevederilor dreptului comun și principiilor vieții comunității. 

Conform legii poloneze, o invitație electronică de a face o ofertă (inclusiv 

transmiterea electronică a caietului de sarcini) ar trebui interpretată drept o 

invitație de a încheia un contract. Articolul 71 din Codul Civil prevede că, în caz de 

îndoială, anunțurile, reclamele, listele de prețuri și alte informații adresate 

publicului (de exemplu, prin intermediul unui website) sau anumitor persoane nu 

trebuie considerate drept o ofertă, ci o invitație la încheierea unui contract. Cu 

toate acestea, trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu articolul 543 din Codul 

Civil polonez, afișarea publică a unui obiect la locul de vânzare, cu indicarea 

prețului acestuia, este considerată o ofertă de vânzare. O parte dintre 

reprezentanții doctrinei juridice poloneze consideră că această prevedere este 

aplicabilă și website-urilor. Prin urmare, este teoretic posibil ca prezentarea 

produselor pe o pagină web, împreună cu indicarea prețurilor acestora, să poată fi 

recunoscută în anumite circumstanțe drept o ofertă (de exemplu, atunci când sunt 

prezentate pe website-ul unui magazin virtual), deși există îndoieli în doctrină cu 
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privire la o astfel de interpretare din cauza principiului general, care prevede că, în 

caz de îndoială, anunțurile, reclamele, listele de prețuri ar trebui interpretate drept 

o invitație de a încheia un contract. Întrucât în general invitația electronică nu poate 

fi clasificată drept o ofertă (din cauza conținutului acesteia), ea nu poate genera 

obligații contractuale pentru expeditorul invitației. Aceste norme se aplică atât în 

cazul relațiilor comerciale dintre întreprinderi (B2B), cât și între întreprinderi și 

consumatori (B2C). 

Potrivit articolului 66 din Codul Civil polonez, o declarație făcută unei alte părți cu 

privire la intenția de a încheia un contract ar trebui considerată o ofertă dacă 

aceasta stabilește dispozițiile/ prevederile esențiale ale contractului. Același articol 

stipulează că, în cazul în care oferta de a contracta nu conține niciun indiciu privind 

termenul limită de răspuns, oferta făcută în prezența celeilalte părți sau prin 

intermediul unei comunicări directe nu mai este obligatorie dacă nu este acceptată 

imediat. Dacă oferta este făcută într-un alt mod, aceasta ar trebui să înceteze să 

fie obligatorie la expirarea termenului în care ofertantul ar putea, în cursul normal 

al activității sale, să primească un răspuns trimis fără întârzieri nejustificate. 

Articolul 661 precizează că o ofertă făcută prin intermediul mijloacelor electronice 

ar trebui să fie obligatorie pentru expeditorul acesteia dacă cealaltă parte confirmă 

primirea ofertei fără întârziere. Înainte de încheierea unui contract, un furnizor de 

servicii ale societății informaționale care face o ofertă prin mijloace electronice 

este obligat să informeze cealaltă parte în mod clar și neechivoc: 

▪ etapele tehnice care fac obiectul procedurii de încheiere a contractului; 

▪ efectele juridice ale confirmării primirii ofertei de către cealaltă parte; 

▪ metodele de arhivare, păstrare și accesare a conținutului contractului de către 

cealaltă parte; 

▪ metodele și mijloacele tehnice de identificare și corectare a erorilor comise la 

introducerea datelor; 

▪ limbile propuse pentru încheierea contractului; 

▪ codurile de conduită cărora furnizorul de servicii ale societății informaționale 

cărora li se supune și disponibilitatea acestora în format electronic. 

Această regulă se aplică în mod corespunzător și dacă furnizorul de servicii ale 

societății informaționale invită cealaltă parte să înceapă negocierile, să facă oferte 

sau să încheie contracte într-un alt mod. Toate normele menționate mai sus nu se 

aplică în cazul contractelor încheiate exclusiv prin schimburi de mesaje prin poșta 

electronică sau prin mijloace similare de comunicare individuală la distanță. De 

asemenea, aceste cerințe nu sunt aplicabile relațiilor comerciale dintre 

întreprinzători (B2B), dacă părțile au convenit astfel. 

Conform articolului 662 din Codul Civil din Polonia, în cazul relațiilor comerciale 

dintre persoane juridice (B2B), oferta poate fi retrasă înainte de încheierea 

contractului, dacă declarația de revocare a fost înaintată celeilalte părți anterior 

ori concomitent cu acceptarea. Cu toate acestea, oferta nu poate fi revocată în 

cazul în care acest lucru rezultă în mod explicit din conținutul său ori atunci când 
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oferta stabilește o limită de timp pentru acceptarea acesteia. În cazul în care 

acceptarea unei oferte ajunge la ofertant după expirarea termenului, din motive 

neimputabile acceptantului, contractul produce efecte juridice, cu excepția cazului 

în care expeditorul ofertei înștiințează de îndată cealaltă parte că din cauza 

respectivei întârzieri contractul nu se consideră a fi încheiat (articolul 67). 

Răspunsul destinatarului care cuprinde modificări sau completări ale ofertei inițiale 

nu constituie acceptare și ar trebui considerat drept o contraofertă (articolul 68). 

În cazul relațiilor dintre persoane juridice (B2B), răspunsul destinatarului care 

cuprinde completări ale ofertei inițiale care nu modifică în mod substanțial 

conținutul acesteia este considerată acceptare. În acest caz, contractul se consideră 

a fi încheiat, iar părțile trebuie să respecte conținutul acestuia, așa cum a fost 

stabilit prin ofertă și răspunsul acceptantului. Această regulă nu se aplică în cazul 

în care oferta precizează în mod explicit că este considerată a fi acceptată numai 

în cazul în care răspunsul destinatarului nu conține nicio modificare sau completare. 

O situație similară se constată atunci când ofertantul se opune de îndată includerii 

în contract a propunerilor făcute de cealaltă parte sau atunci când acceptarea 

ofertei este condiționată de acordul ofertantului de a include în contract sugestiile 

destinatarului, iar acesta din urmă nu a primit de îndată acest consimțământ 

(articolul 681).     

Potrivit articolului 682 din Codul Civil polonez, dacă o întreprindere a primit de la o 

altă persoană juridică (B2B) cu care se află în relații de afaceri permanente o ofertă 

de încheiere a unui contract în cadrul activității sale, lipsa unui răspuns imediat 

constituie acceptarea ofertei (acceptare implicită). Dacă în conformitate cu 

prevederile ofertei sau cu obiceiurile și uzanțele stabilite în relația dintre două 

persoane juridice (B2B), nu este necesar ca ofertantul să primească acceptarea 

celeilalte părți, în special în situația în care expeditorul ofertei solicită execuția 

imediată a contractului, atunci contractul se consideră a fi valid încheiat numai în 

cazul în care cealaltă parte procedează la îndeplinirea acestuia în timp util 

(acceptare tacită). În caz contrar, oferta nu este considerată a fi obligatorie 

(articolul 69). 

În cazul existenței unei incertitudini cu privire la momentul încheierii unui contract, 

acesta trebuie considerat a fi momentul în care acceptarea ajunge la ofertant sau 

momentul în care destinatarul ofertei săvârșește un act sau un fapt concludent care 

presupune începerea execuției contractului, în cazul în care nu este necesar ca 

expeditorul ofertei să primească acceptarea celeilalte părți. În cazul existenței unei 

incertitudini cu privire la locul încheierii unui contract, acesta trebuie considerat a 

fi locul în care acceptarea ajunge la ofertant sau locul de reședință ori sediul 

ofertantului, în cazul în care nu este necesar ca expeditorul ofertei să primească 

acceptarea celeilalte părți ori oferta a fost făcută prin mijloace electronice 

(articolul 70). 

În conformitate cu prevederile articolului 384 din Codul civil polonez, condițiile și 

termenii generali ai contractelor și în special clauzele standard, stabilite în prealabil 
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de una dintre părți pentru a fi utilizate în mod general și repetat și care sunt incluse 

în mai multe contracte, sunt obligatorii pentru cealaltă parte, dacă i-au fost aduse 

la cunoștință înainte de încheierea contractul. Dacă folosirea unor clauze standard 

este des utilizată într-un anumit tip de relații comerciale (B2B), aceste clauze devin 

obligatorii și pentru cealaltă parte în cazul în care aceasta s-ar fi putut familiariza 

cu ușurință cu conținutul respectivelor clauze. Acest lucru nu este însă valabil în 

cazul contractelor încheiate cu participarea consumatorilor (B2C), cu excepția celor 

al căror obiect vizează aspecte minore, obișnuite, ale vieții cotidiene. În cazul în 

care furnizorul de servicii ale societății informaționale utilizează clauze 

contractuale și condiții generale standard, acesta trebuie să le pună la dispoziția 

celeilalte părți înainte de încheierea contractului și într-un mod care să permită 

păstrarea și reproducerea acestora. În cazul relațiilor contractuale de natură 

continuă, aceste clauze standard rămân obligatorii pentru cealaltă parte atunci când 

condițiile menționate anterior au fost respectate, iar partea interesată nu a notificat 

rezilierea contractului cât mai curând posibil înainte de reînnoirea automată a 

acestuia (articolul 3841). Articolul 385 din Codul Civil polonez precizează că, în cazul 

oricăror discrepanțe dintre conținutul unui contract și condițiile și clauzele standard 

ale acestuia, părțile sunt obligate în virtutea contractului. Același articol 

menționează că redactarea contractelor ar trebui să se facă prin utilizarea unui 

limbaj clar și inteligibil, iar dispozițiile controversate ar trebui interpretate în 

beneficiul consumatorului. 

Directiva 93/13/CE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 

consumatorii a fost transpusă în Codul Civil polonez prin articolele 3851, 3852, 3853 

și 3854. Potrivit acestor dispoziții, o clauză contractuală care nu s-a negociat 

individual se consideră ca fiind abuzivă în cazul în care, în contradicție cu cerința 

de bună credință, provoacă un dezechilibru semnificativ între drepturile și 

obligațiile părților care decurg din contract, în detrimentul consumatorului. În caz 

de incertitudine, articolul 3853 din Codul Civil polonez prevede că, dispozițiile 

contractuale abuzive ar trebui să fie, în special, cele care: 

▪ exclud sau limitează răspunderea legală a unui vânzător față de consumator 

pentru vătămarea corporală a acestuia; 

▪ exclud sau limitează substanțial răspunderea legală a unui vânzător față de 

consumator pentru neîndeplinirea parțială sau totală ori executarea 

necorespunzătoare a oricăreia dintre obligațiile contractuale; 

▪ exclud sau limitează în mod necorespunzător opțiunea consumatorului de a 

compensa o datorie către vânzător sau furnizor cu o creanță pe care o poate 

deține împotriva acestuia; 

▪ includ clauze cu care consumatorul nu s-a putut familiariza înainte de încheierea 

contractului; 

▪ permit vânzătorului sau furnizorului să-și transfere drepturile și obligațiile 

prevăzute de contract fără acordul consumatorului; 

▪ condiționează încheierea contractului curent de promisiunea consumatorului de 

a încheia alte contracte similare în viitor; 
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▪ condiționează încheierea, conținutul sau execuția unui contract de încheierea 

altuia, care nu are nicio legătură directă cu contractul în cauză; 

▪ condiționează încheierea unui contract de condiții și circumstanțe a căror 

îndeplinire depinde numai de voința vânzătorului sau furnizorului; 

▪ permit vânzătorului sau furnizorului dreptul exclusiv de a interpreta contractul 

în defavoarea consumatorului; 

▪ permit vânzătorului sau furnizorului să modifice unilateral contractul, fără a avea 

un motiv întemeiat; 

▪ acordă dreptul exclusiv vânzătorului sau furnizorului de a stabili dacă bunurile 

sau serviciile furnizate sunt conforme cu contractul; 

▪ exclud obligația vânzătorului sau furnizorului de a restitui sumele plătite de 

consumator pentru servicii care nu au fost furnizate integral sau parțial, în cazul 

în care consumatorul îți exercită dreptul de a se retrage din contract; 

▪ privează exclusiv consumatorul de dreptul de a dizolva contractul, de a renunța 

la acesta sau de a-l denunța; 

▪ acordă posibilitatea vânzătorului sau furnizorului de a pune capăt unui contract 

cu durată nedeterminată fără un preaviz rezonabil, cu excepția cazurilor în care 

există motive întemeiate de a face acest lucru;  

▪ acordă permisiunea vânzătorului sau furnizorului de a reține sumele plătite de 

consumator, în cazul în care acesta din urmă decide să nu încheie contractul sau 

să nu îl execute, fără a se prevedea dreptul consumatorului de a primi o 

compensație în sumă echivalentă de la vânzător sau furnizor, în cazul în care 

acesta este partea care anulează contractul; 

▪ solicită consumatorului care nu și-a îndeplinit obligația să plătească o sumă 

disproporționat de mare drept compensație; 

▪ permit prelungirea automată a unui contract cu durată determinată, în cazul în 

care consumatorul nu specifică acest lucru, atunci când termenul stabilit pentru 

ca consumatorul să-și exprime intenția de a nu prelungi contractul este stabilit 

excesiv de devreme; 

▪ permit vânzătorului sau furnizorului să modifice unilateral, fără a avea un motiv 

întemeiat, orice caracteristici ale produsului sau serviciului care urmează să fie 

furnizat; 

permit vânzătorului sau furnizorului să crească prețul produselor comandate fără 

să se acorde consumatorului dreptul corespondent de a anula contractul, în cazul 

în care prețul final este prea ridicat în comparație cu prețul convenit la 

încheierea contractului; 

▪ limitează obligația vânzătorului sau furnizorului de a respecta angajamentele 

asumate de către agenții acestuia; 

▪ obligă consumatorului să-și îndeplinească toate obligațiile, chiar în cazul în care 

vânzătorul sau furnizorul nu-și respectă obligațiile corespondente; 

▪ exclud competența instanțelor poloneze sau obstrucționează dreptul 

consumatorului de a introduce acțiuni în justiție. 
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Mijloacele de care dispune o parte contractantă în cazul executării defectuoase de 

către cealaltă parte a obligațiilor care-i revin urmare a încheierii unui contract în 

format electronic sunt similare cu cele specifice contractelor tradiționale. Partea 

vătămată este îndreptățită să solicite despăgubiri (articolul 471 din Codul Civil 

polonez). În cazul unor întârzieri în executarea unui contract, partea vătămată 

poate acorda timp suplimentar pentru remedierea situației. În cazul în care partea 

în culpă nu reușește să remedieze situația în noul interval de timp, cealaltă parte 

poate rezilia contractul (articolul 491 din Codul Civil polonez). Articolul 560 din 

Codul Civil polonez introduce noțiunea de garanție legală de conformitate, care 

reprezintă obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea 

unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea 

prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu 

corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în 

publicitatea aferentă. 

În cazul contractelor electronice de tipul B2C, legea aplicabilă este aceea a țării în 

care consumatorul își are reședința obișnuită, cu condiția ca operatorul economic: 

▪ să desfășoare activități comerciale sau profesionale în țara în care consumatorul 

își are reședința obișnuită; sau 

▪ să direcționeze activitățile comerciale către acea țară sau în mai multe țări, 

inclusiv în țara respectivă. 

În cazul contractelor electronice de tipul B2B, acestea vor fi guvernate de legea 

pentru care au optat cele două părți. În cazul în care legea nu a fost aleasă de cele 

două părți, legea aplicabilă va fi stabilită după cum urmează: 

▪ un contract de vânzare de bunuri este reglementat de legea țării în care 

vânzătorul își are reședința obișnuită; 

▪ un contract de prestare de servicii este reglementat de legea țării în care 

prestatorul de servicii își are reședința obișnuită; 

▪ un contract de distribuție este reglementat de legea țării în care distribuitorul 

își are reședința obișnuită; 

▪ un contract de vânzare de bunuri prin intermediul licitației este reglementat de 

legea țării în care are loc licitația, în cazul în care acest loc poate fi determinat. 

Legea privind furnizarea serviciilor prin mijloace electronice 

Pe lângă dispozițiile Codului Civil, prevederile Directivei 2000/31/CE privind 

comerțul electronic sunt transpuse în legislația poloneză și prin intermediul Legii 

privind furnizarea serviciilor prin mijloace electronice93. Astfel, articolul 5 al Legii 

menționează obligațiile furnizorilor de servicii ale societății informaționale de a 

asigura accesul ușor, direct și permanent al autorităților competente și al 

destinatarilor acestor servicii la următoarele tipuri de informații: 

▪ adresa de poștă electronică; 

                                                           
93 Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea serviciilor electronice, Monitorul Oficial nr. 144, poziția 1.204, cu modificările și 
completările ulterioare 
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▪ numele furnizorului de servicii și adresa geografică la care acesta este stabilit; 

▪ în cazul în care activitatea este supusă unui regim de autorizare, coordonatele 

autorității de supraveghere pertinente; 

▪ în cazul în care furnizorul de servicii este înregistrat într-un registru de comerț 

sau un registru public similar, registrul de comerț în care furnizorul de servicii 

este înregistrat și numărul de înregistrare sau mijlocul echivalent de identificare 

din acel registru; 

▪ în cazul profesiilor reglementate: 

o numele furnizorului de servicii și adresa geografică la care acesta este 

stabilit; 

o numele organismului profesional sau instituției similare la care furnizorul este 

înregistrat; 

o titlul profesional și statul membru în care titlul a fost conferit; 

o numărul de înregistrare în registrul de comerț sau un registru public similar, 

numele respectivului registru și al autorității care îl administrează; 

o informații despre normele profesionale aplicabile respectivei profesii și 

despre mijloacele de accesare a acestor norme. 

În plus, furnizorul de servicii ale societății informaționale trebuie să ofere 

destinatarului acestor servicii informații actualizate cu privire la: 

▪ riscurile specifice legate de utilizarea respectivelor servicii furnizate electronic; 

▪ scopul software-ului sau al datelor care nu fac parte din conținutul serviciilor, 

dar care sunt utilizate de furnizorul de servicii ale societății informaționale 

(articolul 6). 

De asemenea, în conformitate cu prevederile articolului 8 din Lege, furnizorul de 

servicii ale societății informaționale trebuie să publice pe website-ul său normele și 

regulamentele care prevăd: 

▪ tipurile și scopul serviciilor furnizate electronic; 

▪ condițiile aplicabile furnizării serviciilor prin mijloace electronice, inclusiv 

cerințele tehnice aferente sistemului IT utilizat de furnizorul de servicii, precum 

și condițiile care vizează interzicerea distribuirii de conținut ilegal; 

▪ condițiile pentru încheierea și încetarea contractelor de furnizare a serviciilor 

electronice; 

▪ procedura de înaintare a plângerilor. 

În general, furnizorii de servicii ale societății informaționale sunt responsabili pentru 

conținutul afișat pe un website. Dacă administratorul unui website nu înlătură 

conținutul respectivului site în situațiile în care acest lucru este solicitat în temeiul 

legii, persoana vătămată poate solicita despăgubiri și daune. În urma unei proceduri 

judiciare, administratorul website-ului poate fi obligat să repare acest prejudiciu 

sau să plătească despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. 
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Legea privind furnizarea serviciilor prin mijloace electronice introduce și excepții 

de la regula generală a răspunderii furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale pentru conținutul pe care îl afișează un site web. Astfel, potrivit 

articolului 12 din lege, furnizorul de servicii nu este responsabil pentru simpla 

transmitere (mere conduit) a informațiilor, cu condiția ca acesta: 

▪ să nu inițieze transmiterea; 

▪ să nu selecteze destinatarul transmiterii; și 

▪ să nu selecteze sau să modifice informațiile care fac obiectul transmiterii. 

De asemenea, furnizorul de servicii ale societății informaționale nu este responsabil 

pentru stocarea automată, intermediară și temporară a informațiilor transmise 

(caching), atâta timp cât stocarea servește exclusiv pentru a face mai eficientă 

transmiterea mai departe a informaților către alți destinatari ai serviciului, la 

cerere, cu condiția ca: 

▪ furnizorul să nu modifice informația; 

▪ furnizorul să folosească tehnologii utilizate în mod obișnuit în astfel de activități, 

cu specificarea parametrilor tehnici de acces și actualizare a datelor; 

▪ furnizorul să nu împiedice utilizarea licită a tehnicilor utilizate în mod obișnuit 

pentru colectarea de informații sau utilizarea datelor colectate (articolul 13). 

În plus, furnizorul de servicii ale societății informaționale nu este responsabil pentru 

informațiile stocate la cererea unui destinatar al serviciilor (hosting), cu condiția 

ca: 

▪ furnizorul să nu aibă cunoștință despre activitatea sau informația ilicită, iar în 

ceea ce privește acțiunile în daune, să nu aibă cunoștință de fapte sau 

circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația este vădit ilicită; 

sau  

▪ furnizorul, din momentul în care ia la cunoștință despre acestea, acționează 

prompt pentru a elimina informațiile sau pentru a bloca accesul la acestea 

(articolul 14). 

Nu în ultimul rând, potrivit articolului 9 din Legea privind furnizarea serviciilor prin 

mijloace electronice, comunicările comerciale care fac parte dintr-un serviciu al 

societății informaționale sau care constituie un astfel de serviciu trebuie să 

îndeplinească cel puțin următoarele condiții: 

▪ comunicarea comercială trebuie să poată fi identificată în mod clar ca atare; 

▪ persoana fizică sau juridică pe seama căreia se face comunicarea comercială 

trebuie să poată fi identificată în mod clar; 

▪ ofertele promoționale, cum ar fi reducerile de preț, primele și cadourile trebuie 

să poată fi identificate în mod clar ca atare, iar condițiile pentru a beneficia de 

acestea să fie ușor accesibile și prezentate clar și neechivoc; 

▪ comunicarea comercială trebuie să conțină orice alte informații care ar putea 

angaja răspunderea părților, în special avertismente și formularea de rezerve 

(disclaimere). 
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Transmiterea de comunicări comerciale nesolicitate este interzisă și este văzută ca 

un act de concurență neloială. Trimiterea de informații nesolicitate către persoane 

fizice prin mijloace electronice, în special prin e-mail nu este permisă decât în cazul 

în care destinatarul a consimțit să primească astfel de informații (articolul 10). 

Legea privind practicile comerciale neloiale și Legea privind 

combaterea concurenței neloiale 

Legea privind practicile comerciale neloiale94 transpune în legislația națională 

prevederile Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale 

întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori, în timp ce Legea privind 

combaterea concurenței neloiale95 preia în legislația poloneză dispozițiile Directivei 

97/55/CE, înlocuită de Directiva 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și 

comparativă. Prin urmare, normele specifice care reglementează practicile 

comerciale (inclusiv cele care țin de comerțul electronic) fac obiectul mai multor 

acte juridice. 

De exemplu, Legea din 16 aprilie 1993 privind combaterea concurenței neloiale 

definește publicitatea incorectă drept o practică ce: 

▪ este incompatibilă cu legislația, bunele practici sau este contrară demnității 

umane; 

▪ induce în eroare clientul și astfel afectează decizia sa privind cumpărarea 

bunurilor sau a serviciilor; 

▪ cauzează teamă, exploatează superstițiile sau credulitatea copiilor; 

▪ este o declarație care, în timp ce încurajează achiziționarea anumitor bunuri sau 

produse pare a fi o informație neutră; 

▪ este o interferență semnificativă în viața privată a unei persoane; și 

▪ este publicitate comparativă, dacă aceasta nu este în concordanță cu bunele 

practici 

O serie de produse și servicii sunt reglementate în mod specific în ceea ce privește 

publicitatea. Astfel de produse includ: 

▪ produsele și serviciile financiare și de asigurare:  

Aceste produse și servicii pot fi vândute numai în mod legal și sunt reglementate, 

de exemplu, de decizii și orientări ale Oficiului Concurenței și Protecției 

Consumatorului (UOKiK), de Codul de Bune Practici al Asociației Băncilor din 

Polonia și de Regulamentul Autorității Financiare din Polonia. Anunțurile 

publicitare aferente acestor produse și servicii trebuie: 

o să fie clare, inteligibile și explicite pentru a evita inducerea în eroare a 

consumatorilor; 

o să menționeze în mod explicit termenii și condițiile în care produsul sau 

serviciul este oferit. 

                                                           
94 Legea din 23 august 2007 privind practicile comerciale neloiale, Monitorul Oficial nr. 171, poziția 1.206, cu modificările și 
completările ulterioare 
95 Legea din 16 aprilie 1993 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare 
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▪ produsele alcoolice: 

Băuturilor alcoolice, cu excepția berii, li se poate face publicitate și pot fi 

comercializate numai în spații autorizate. Berea poate face obiectul unor forme 

limitate de publicitate. Aceste limitări sunt impuse de Legea din 26 octombrie 

2016 privind combaterea alcoolismului. 

▪ tutunul și produsele din tutun 

Aceste produse nu pot beneficia de publicitate, conform Legii din 9 noiembrie 

1995 privind protecția sănătății împotriva efectelor consumului de tutun și a 

produselor din tutun, însă pot fi comercializate legal de către orice comerciant. 

În plus, companiilor de tutun le este strict interzisă sponsorizarea oricărui tip de 

eveniment sportiv, cultural, de sănătate, educațional, social și politic. 

▪ medicamentele 

Publicitatea produselor farmaceutice este reglementată de Legea din 6 

septembrie 2001 (Legea farmaceutică). Publicitatea produselor medicale nu 

trebuie să fie înșelătoare, trebuie să prezinte medicamentul într-o manieră 

obiectivă și să informeze despre utilizarea rațională a acestuia. Medicamentele 

pot fi comercializate legal numai în farmacii. 

Legea privind drepturile consumatorilor 

Legea privind drepturile consumatorilor96 transpune în legislația națională 

prevederile articolului 5 din Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic, ale 

articolelor 6 și 8 din Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor și ale 

articolelor 3, 4 și 5 din Directiva 2002/65/CE privind comercializarea la distanță a 

serviciilor financiare de consum. Articolul 12 al Legii privind drepturile 

consumatorilor prevede obligația comerciantului de a furniza consumatorului 

următoarele informații în mod clar și inteligibil, înainte ca un contract la distanță 

(inclusiv contractul electronic) să producă efecte obligatorii asupra acestuia din 

urmă: 

▪ detaliile privind identitatea comerciantului, în special denumirea comercială, 

registrul comercial în care este înregistrat, numărul de înregistrare sau mijlocul 

echivalent de identificare din registrul în cauză; 

▪ principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor, în mod corespunzător cu 

mediul de comunicare și cu bunurile sau serviciile în cauză; 

▪ adresa geografică la care este stabilit comerciantul, adresa de poștă electronică, 

numărul de telefon și de fax ale acestuia, în cazul în care sunt disponibile; 

▪ adresa la care consumatorul poate trimite eventualele reclamații, în cazul în 

care aceasta este diferită de adresa geografică menționată anterior; 

▪ prețul total al bunurilor și serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care 

prețul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura bunurilor 

sau a serviciilor, modalitatea de calculare a acestuia; 

                                                           
96 Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor, Monitorul Oficial nr. 24, poziția 827, cu modificările și completările 
ulterioare 
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▪ costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale sau de orice altă 

natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, 

menționarea părții responsabile pentru suportarea acestora. În cazul unui 

contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un 

abonament, comerciantul trebuie să furnizeze informații despre prețul total, 

inclusiv despre costurile totale pe perioada de facturare. În cazul unui contract 

care presupune taxarea la un tarif fix, prețul total trebuie să cuprindă și costurile 

lunare totale; 

▪ costurile de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea 

încheierii contractului, atunci când acestea sunt mai mari decât tarifele de bază 

pentru respectivele mijloace de comunicare; 

▪ modalitățile de plată și data până la care consumatorul trebuie să efectueze 

plata; 

▪ modalitățile de livrare utilizate de comerciant pentru a furniza bunurile sau 

serviciile, timpul de livrare și politica de soluționare a reclamațiilor; 

▪ condițiile, procedurile și termenele în care trebuie exercitat dreptul de retragere 

din contract, precum și formularul tipizat de retragere, prezentat în anexa 2 a 

Legii privind drepturile consumatorilor; 

▪ mențiunea privind obligativitatea consumatorului de a suporta costul aferent 

returnării bunurilor în caz de retragere din contract, dacă este cazul, și pentru 

contractele la distanță, dacă bunurile, prin însăși natura lor, nu pot fi, în mod 

normal, returnate prin poștă, costul aferent returnării bunurilor; 

▪ obligația consumatorului de a achita comerciantului costuri rezonabile în cazul 

în care consumatorul își exercită dreptul de retragere din contract după 

formularea unei cereri (articolele 15, 35 și 21 din Legea privind drepturile 

consumatorilor); 

▪ absența dreptului de retragere din contract în temeiul articolului 38 din Legea 

privind drepturile consumatorilor sau a împrejurărilor în care consumatorul își 

pierde dreptul de retragere; 

▪ obligația comerciantului de a livra produsele comandate fără defecte (garanția 

legală de conformitate); 

▪ existența și conținutul serviciilor și garanțiilor postvânzare, precum și modul de 

implementare a acestora; 

▪ existența codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite la articolul 2, 

alineatul (5) din Legea din 23 august 2007 privind practicile comerciale neloiale 

ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori, precum și 

modalitatea în care pot fi obținute copii ale acestora, după caz; 

▪ durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată 

nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condițiile de 

reziliere a acestuia; 

▪ durata minimă de valabilitate a obligațiilor care revin consumatorului conform 

contractului; 

▪ existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care 

trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea comerciantului; 
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▪ funcționalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecție pentru 

conținutul digital; 

▪ interoperabilitatea relevantă a conținutului digital cu componentele hardware și 

software de care comerciantul are cunoștință sau se poate presupune în mod 

rezonabil că are cunoștință; 

▪ posibilitatea și modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de 

depunere și soluționare a reclamațiilor căruia i se supune comerciantul. 

În principiu, în conformitate cu legislația poloneză, contractele de tip click-wrap97, 

browse-wrap98 și shrink-wrap99 sunt interpretate de instanțele poloneze drept 

contracte care generează obligații contractuale pentru consumatori, atâta timp cât 

aceștia au posibilitatea de a se familiariza cu termenii acestor contacte. 

Potrivit articolului 27 din Legea privind drepturile consumatorilor, consumatorul 

beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță 

(inclusiv electronic), fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta 

costuri suplimentare cu excepția celor prevăzute la articolele 33, 34 și 35 din Lege. 

În principiu, perioada celor 14 zile se calculează de la momentul în care 

consumatorul intră în posesia bunurilor comandate în cazul contractelor de vânzare, 

respectiv de la ziua care urmează datei de încheiere a contractelor de prestări de 

servicii (articolul 28). În cazul în care comerciantul nu a transmis consumatorului 

informațiile privind dreptul de retragere, perioada de retragere expiră la 12 luni de 

la sfârșitul perioadei inițiale de retragere. În cazul în care comerciantul transmite 

aceste informații consumatorului în termen de 12 luni, noua perioada de retragere 

expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primește informațiile respective 

(articolul 29). 

Conform prevederilor articolului 38 din Legea privind drepturile consumatorilor, cu 

excepția cazului în care părțile au convenit altfel, consumatorul nu beneficiază de 

dreptul de retragere dintr-un contract încheiat la distanță (inclusiv electronic) 

pentru: 

▪ contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă 

executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce 

acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la 

retragere după executarea completă a contractului de către comerciant; 

▪ furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața 

financiară pe care comerciantul nu le poate controla și care pot avea loc pe 

parcursul perioadei de retragere; 

▪ furnizarea de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de consumator 

sau personalizate în mod clar; 

                                                           
97 Contractele click-wrap presupun parcurgerea integrală a termenilor contractuali și exprimarea acordul cu conținutul 
acestora prin bifarea opțiunii Sunt de acord/ Accept. 
98 Contractele browse-wrap sunt acele contracte potrivit cărora un utilizator este informat că prin continuarea folosirii 
software-ului acesta va fi obligat să respecte anumiți termeni și condiții, dar fără ca utilizatorul să fie nevoit să acționeze 
într-un anume fel pentru a le accepta. 
99 Contractele shrink-wrap sunt contracte potrivit cărora un utilizator achiziționează un produs software pe suport fizic, iar 
termenii și condițiile sunt incluse ori în ambalaj ori într-un fișier care trebuie deschis în timpul instalării. 
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▪ furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid; 

▪ furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a 

sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator; 

▪ furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil 

amestecate cu alte elemente; 

▪ furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul 

încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte 

de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care 

comerciantul nu le poate controla; 

▪ contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod specific 

comerciantului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente 

de reparație sau de întreținere; 

▪ furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice 

sigilate care au fost desigilate după livrare; 

▪ furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament 

pentru furnizarea de astfel de publicații; 

▪ contracte încheiate în cadrul unei licitații publice; 

▪ prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport 

de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau în legătură cu agrementul, în cazul 

în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică; 

▪ furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă 

prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce 

acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la 

retragere. 

Legea privind drepturile consumatorilor modifică și prevederi ale Codului Civil 

polonez. Un astfel de exemplu este adăugarea articolului 5431 din Codul Civil, acesta 

presupunând obligativitatea comerciantului de a transfera posesia fizică sau 

controlul asupra bunurilor către consumator într-un interval standard de cel mult 30 

de zile de la încheierea contractului, cu excepția cazurilor în care părțile au 

convenit altfel cu privire la momentul livrării. În cazul în care comerciantul nu și-a 

îndeplinit obligația de a livra bunurile în termenul menționat anterior, consumatorul 

poate solicita efectuarea livrării într-un termen suplimentar, corespunzător 

circumstanțelor. În cazul în care comerciantul nu livrează bunurile în termenul 

suplimentar respectiv, consumatorul are dreptul de a rezilia contractul. La rezilierea 

contractului, comerciantul trebuie să ramburseze fără întârziere nejustificată toate 

sumele plătite în temeiul contractului, consumatorul putând de asemenea recurge 

la exercitarea căilor de atac prevăzute de legislația poloneză. 

Oficiul pentru Concurență și Protecția Consumatorilor (UOKiK) deține principalele 

competențe la nivelul Poloniei în ceea ce privește supravegherea pieței comerțului 

electronic. UOKiK este autoritate centrală aflată în subordinea directă a primului-

ministru, deținând un rol esențial în domeniul concurenței și protecției 

consumatorului. În calitate de organ central al administrației publice responsabil cu 

implementarea politicii de protecție a consumatorilor și care acționează în interes 
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public, UOKiK inițiază proceduri/ investigații administrative privind încălcarea 

intereselor colective ale consumatorilor și analizează contractele standard utilizate 

în tranzacțiile cu consumatorii. 

Practicile care încalcă interesele colective ale consumatorilor sunt definite ca 

activități ilegale ale unui comerciant care dăunează intereselor unui număr 

nespecificat de persoane, respectiv ale tuturor potențialilor clienți (actuali și viitori) 

ai unei anumite companii. Pe de altă parte, un consumator individual care solicită 

despăgubiri în urma formulării unei plângeri poate obține asistență juridică gratuită 

de la un mediator local (ombudsman) sau de la o organizație nonguvernamentală, 

poate opta pentru soluționarea alternativă a litigiilor (de exemplu, reconcilierea 

pozițiilor părților prin utilizarea unor măsuri precum medierea) sau poate să inițieze 

o acțiune în instanță. 

Legea din 16 februarie 2007 privind concurența și protecția consumatorilor 

menționează trei exemple de practici care încalcă interesele colective ale 

consumatorilor: 

▪ distribuirea de informații inexacte, false sau incomplete; 

▪ utilizarea unor practici comerciale neloiale sau desfășurarea unor acte de 

concurență neloială; 

▪ propunerea de servicii financiare consumatorilor, în cazul în care aceste servicii 

nu corespund nevoilor acestora sau propunerea unor servicii financiare într-o 

manieră incompatibilă cu natura serviciilor în cauză. 

Ca și în cazul practicilor care restricționează concurența, investigațiile împotriva 

practicilor care încalcă interesele colective ale consumatorilor sunt instituite din 

oficiu. Cu toate acestea, orice persoană poate prezenta o notificare scrisă care să 

constituie baza inițierii unei astfel de proceduri. 

UOKiK desfășoară și investigații având ca scop identificarea eventualelor clauze 

abuzive conținute în contractele standard, precum și impunerea unor interdicții 

privind utilizarea unor astfel de clauze, dacă este cazul. Suspiciunile legate de 

utilizarea unor clauze abuzive pot fi aduse la cunoștința UOKiK de consumatorii 

înșiși, de mediatorii locali (ombudsmani ai consumatorilor), precum și de 

organizațiile de consumatori. 

În urma procedurilor administrative efectuate, UOKiK poate emite o decizie prin 

care stabilește că practica respectivă încalcă interesele colective ale consumatorilor 

sau poate emite o decizie care recunoaște dispozițiile unui contract standard ca 

fiind abuzive, situație în care se impune interzicerea utilizării acestor dispoziții și 

perceperea unei amenzi de până la 10% din veniturile comerciantului aferente anului 

precedent. Dacă un comerciant nu se conformează deciziei, UOKiK poate impune o 

amendă de maximum 10.000 de euro pentru fiecare zi de întârziere. 

Înainte de încheierea investigațiilor privind practicile care încalcă interesele 

colective ale consumatorilor, UOKiK poate să emită și o decizie provizorie. O decizie 

provizorie impune comerciantului împotriva căruia a fost introdusă procedura 
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respectivă obligația de a întrerupe acțiunile specifice, atunci când astfel de acțiuni 

generează riscuri semnificative pentru consumatori și care ar putea conduce la 

situații dificil de remediat. Decizia provizorie este obligatorie pe o anumită perioadă 

de timp, aceasta fiind expres menționată în cadrul deciziei. Această perioadă nu 

poate depăși perioada necesară emiterii unei decizii de încheiere a respectivei 

investigații. 

UOKiK poate emite o opinie motivată într-un caz referitor la protecția 

consumatorului în fața unei instanțe de drept comun în cazul în care acest lucru este 

justificat de interesul public. Acest lucru permite UOKiK să aducă la cunoștința 

instanțelor expertiza și deciziile sale privind legislația în domeniul protecției 

consumatorilor. Pentru a obține informații care pot constitui dovezi în cazurile 

legate de practici care încalcă interesele colective ale consumatorilor, UOKiK poate 

folosi și metoda cunoscută sub numele de mystery shopping. Această metodă 

permite angajaților UOKiK să întreprindă acțiuni care simulează încheierea unei 

tranzacții de vânzare-cumpărare, obținând astfel dovezi directe ale practicilor 

utilizate de un anumit comerciant. Metoda în cauză poate fi utilizată numai în baza 

unei autorizări prealabile din partea Curții de Conturi și a Protecției Consumatorului. 

Acțiunile întreprinse de controlor permit determinarea, printre altele, a modului în 

care un anumit comerciant își promovează și vinde produsele, a modului în care 

acesta încheie contractele, precum și a modului în care acesta își îndeplinește 

obligațiile de informare înainte de semnarea unui contract. 

UOKiK are dreptul de a face gratuit anunțuri publice prin intermediul stațiilor de 

televiziune și radio de stat, în forma și în momentul convenit cu respectivul 

radiodifuzor. De asemenea, UOKiK publică pe website-ul propriu avertizări pentru 

consumatori. O avertizare a consumatorului se emite în baza unei decizii a UOKiK, 

după începerea procedurilor împotriva practicilor care încalcă interesele colective 

ale consumatorilor și atunci când, pe baza informațiilor colectate în cursul unei 

astfel de proceduri, există motive speciale pentru a crede că acțiunile respectivului 

comerciant pot conduce la pierderi substanțiale sau pot avea consecințe negative 

pentru consumatori în general. Spre deosebire de avertizări, anunțurile UOKiK se 

pot referi la orice fenomene sau activități alarmante de pe piață care pot reprezenta 

o amenințare gravă la adresa intereselor consumatorilor. Aceste anunțuri pot fi 

publicate indiferent dacă au fost inițiate sau nu proceduri privind practici care 

încalcă interesele colective ale consumatorilor. 

Oficiul pentru Concurență și Protecția Consumatorilor cooperează cu instituțiile 

ombudsman municipale și raionale ale consumatorilor și cu ONG cofinanțate de la 

Bugetul de Stat (Federația Poloneză a Consumatorilor, Asociația Consumatorilor 

Polonezi), acestea din urmă acordând asistență juridică gratuită consumatorilor 

individuali. UOKiK acordă fonduri acestor ONG pentru îndeplinirea unor sarcini 

publice, al căror scop constă în promovarea și protejarea drepturilor consumatorilor. 

Mai mult, UOKiK oferă organizațiilor de consumatori fonduri pentru a asigura 

contribuția proprie în proiectele cofinanțate de UE. 
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UOKiK este consultat anual pentru a oferi opinii relevante în proiectele de legi care 

presupun luarea în considerare a intereselor consumatorilor. De asemenea, UOKiK 

inițiază modificări legislative menite să ofere o protecție atotcuprinzătoare celor 

mai vulnerabile grupuri de consumatori. 

Pe lângă atribuțiile legate de supravegherea pieței comerțului electronic, UOKiK 

deține competențe și în următoarele direcții: 

▪ participă la elaborarea strategiei/ politicii naționale în domeniul comerțului 

electronic; 

▪ contribuie la armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările din UE în 

domeniul comerțului electronic (împreună cu Departamentul de Afaceri Digitale 

din cadrul Ministerului Dezvoltării din Polonia); 

▪ promovează acțiuni de informare și de educare în rândul publicului în legătură 

cu exercitarea drepturilor consumatorilor; 

▪ investighează plângerile/ reclamațiile înaintate de o persoană fizică, de un 

organism, o organizație sau o asociație; 

▪ cooperează cu alte autorități de supraveghere și oferă asistență pe bază de 

reciprocitate; 

▪ emite avertizări/ avertismente către comercianți; 

▪ limitează temporar sau definitiv activitatea unui comerciant, emițând inclusiv 

interdicții; 

▪ suspendă licența de funcționare a unui comerciant; 

▪ aplică amenzi/ sancțiuni; 

▪ se implică în procedurile judiciare. 

Legea privind serviciile de încredere și identificarea electronică 

Semnăturile electronice sunt recunoscute de legislația poloneză. Legislație 

aplicabilă în cazul semnăturilor electronice este formată din: 

▪ Legea din 5 septembrie 2016 privind serviciile de încredere și identificarea 

electronică100; și 

▪ Regulamentul UE 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de 

încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă. 

Din cauza lipsei unei definiții unanim acceptate în sistemul juridic polonez pentru 

semnăturile electronice, definiția aplicabilă este cea propusă în Regulamentul 

910/2014. În acest context, semnătura electronică înseamnă date în format 

electronic, atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt 

utilizate de semnatar pentru a semna. 

În legislația poloneză sunt recunoscute următoarele tipuri de semnături electronice: 

▪ semnătura electronică necalificată, aceasta însemnând declararea identității 

autorului, prezentată în format electronic sub un document, de exemplu, numele 

și prenumele, semnătura facsimilă; 

                                                           
100 Legea din 5 septembrie 2016 privind de încredere și identificarea electronică, Monitorul Oficial 2016/1579 
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▪ semnătura electronică calificată: aceasta este o formă specială de semnătură 

avansată care îndeplinește cerințe tehnice și organizaționale specifice. În 

practică, această semnătură electronică avansată este creată de un dispozitiv de 

creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat 

calificat pentru semnăturile electronice; 

▪ semnătura electronică avansată: este o semnătură care îndeplinește următoarele 

cerințe: 

o face trimitere exclusiv la semnatar; 

o permite identificarea semnatarului; 

o este creată utilizând date de creare a semnăturilor electronice pe care 

semnatarul le poate utiliza, cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub 

controlul său; și 

o este legată de datele utilizate la semnare astfel încât orice modificare 

ulterioară a datelor poate fi detectată. 

Semnăturile electronice nu pot fi utilizate în cazul documentelor privind registrele 

funciare, a documentelor de planificarea urbană și spațială, a celor ce trebuie 

autentificate de notarii publici, dar și în cadrul oficiilor de stare civilă și a celor de 

brevete și invenții. 

Legea privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și 

comercianți 

Legea privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și 

comercianți101 implementează în legislația poloneză prevederile Directivei 

2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) în materie de consum, 

ale Regulamentului UE 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor (SOL) în 

materie de consum și ale Directivei 2009/22/CE privind acțiunile în încetare în ceea 

ce privește protecția intereselor consumatorilor. Legea se aplică procedurilor de 

soluționare extrajudiciară a litigiilor naționale și transfrontaliere izvorâte din 

contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii încheiate între un 

comerciant care desfășoară activități în Polonia și un consumator rezident în 

Uniunea Europeană prin intervenția unei entități de soluționare alternativă a 

litigiilor (entități SAL), care propune sau impune o soluție și care acționează în 

Polonia. 

În prezent, în Polonia există trei metode de soluționare alternativă a litigiilor: 

▪ solicitarea soluționării litigiului de către o curte de arbitraj (litigiul este 

soluționat de instanță); 

▪ solicitarea medierii conflictului în afara instanței (litigiul este soluționat de către 

mediator - entitatea SAL); 

▪ formularea unei reclamații în sistemul soluționării online a litigiului. 

                                                           
101 Legea din 23 septembrie 2016 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, Monitorul Oficial 
2016/1823 
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Așa cum s-a menționat anterior, Legea privind drepturile consumatorilor impune 

fiecărui comerciant obligația de a informa consumatorul înainte de încheierea 

contractului cu privire la posibilitatea unei soluționări alternative a unui eventual 

litigiu. 

Potrivit legii, consumatorii polonezi pot solicita asistență în soluționarea alternativă 

a litigiilor următoarelor tipuri de organisme (entități SAL): 

▪ entităților non-publice create de comercianți la nivel de industrie, precum și 

organizațiilor de consumatori; 

▪ organismelor publice care acționează prin intermediul unor organizații diferite; 

▪ Inspecția Comercială, în cazul în care un anumit sector (de exemplu, sectorul de 

turism) nu dispune de un organism de soluționare alternativă a litigiilor. 

Entitățile SAL sunt înscrise în registrul Oficiului pentru Concurență și Protecția 

Consumatorilor (UOKiK). Soluționarea alternativă a litigiilor creează premisele 

prezentării voluntare de către consumatorii polonezi entităților SAL a reclamațiilor 

împotriva comercianților, rezolvarea litigiilor pe cale extrajudiciară fiind un proces 

independent, imparțial, transparent, eficace, rapid și echitabil. Ambele părți ale 

litigiului trebuie să accepte să participe la procedura de soluționare extrajudiciară 

a litigiului. 

În general, procedurile sunt inițiate la cererea consumatorului, cu excepția cazului 

în care reglementările entității SAL permit inițierea procedurii și de un comerciant. 

Pentru inițierea procedurii de soluționare extrajudiciară a litigiilor trebuie 

îndeplinite trei condiții 

▪ consumatorul trebuie să fi depus o reclamație împotriva comerciantului; 

▪ litigiul dintre consumator și comerciant trebuie să nu fi fost soluționat; 

▪ comerciantul trebuie să fi refuzat să accepte reclamația consumatorului și să nu 

fi indicat faptul că nu este de acord cu soluționarea extrajudiciară a litigiului. 

În vederea inițierii procedurii, consumatorul trebuie să completeze o cerere de 

soluționare alternativă a litigiului. Cele mai multe entități SAL din Polonia pun la 

dispoziția consumatorilor formulare standard pentru cererile de soluționare 

alternativă a litigiului, acestea putând fi descărcate de pe website-urile lor. Cererea 

trebuie să conțină cel puțin: 

▪ numele, prenumele și datele de identificare ale consumatorului; 

▪ numele şi calitatea reprezentantului consumatorului și dovada calității de 

reprezentant al acestuia, dacă este cazul; 

▪ numele, prenumele și datele de identificare ale comerciantului; 

▪ prezentarea situației de fapt (obiectul litigiului); 

▪ cuantumul pretențiilor și, după caz, modul de calcul al acestora; 

▪ documentele anexate în susținerea cererii; 

▪ semnătura consumatorului și/ sau a reprezentantului acestuia. 

Cererea consumatorului împreună cu documentele și înscrisurile depuse în 

susținerea ei se comunică comerciantului, acesta urmând să comunice entității SAL 
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acordul pentru demararea procedurii, opinia sa cu privire la obiectul cererii, precum 

și documentele de care înțelege să se folosească în susținerea punctului său de 

vedere. În cazul în care comerciantul nu își exprimă acordul cu privire la demararea 

procedurii, cererea consumatorului se clasează, acesta urmând a fi notificat în 

consecință.  

În cazul acordului comerciantului cu privire la inițierea procedurii, o terță parte, 

neutră, este desemnată să acționează ca intermediar între comerciant și 

consumator. Această persoană imparțială facilitează contactul dintre cele două părți 

aflate în litigiu, se familiarizează cu argumentele ambelor părți, facilitează dialogul, 

asigură apropierea punctelor de vedere ale părților conflictuale, mediază și propune 

soluții pentru rezolvarea litigiului și obținerea concilierii. Hotărârea entității SAL 

este echivalentă cu o hotărâre judecătorească generală și are un caracter 

obligatoriu. 

Așa cum s-a menționat anterior, procedurile de soluționare alternativă a litigiilor se 

desfășoară de entități autorizate înscrise în registrul ținut de UOKiK. Datele 

conținute în registru și orice modificări aduse acestora sunt transmise Comisiei 

Europene. Comisia publică o listă a entităților care se ocupă de soluționarea 

extrajudiciară a litigiilor în materie de consum, în baza datelor care i-au fost 

transmise de statele membre ale UE. La nivelul UOKiK funcționează un Punct de 

Contact care oferă informații despre procedurile de soluționare alternativă a 

litigiilor. Angajații acestui Punct de Contact oferă sprijin în completarea cererilor 

de soluționare alternativă a litigiilor, furnizează informații despre competențele și 

procedurile utilizate de entitățile SAL și oferă informații despre alte modalități de 

soluționare a reclamațiilor consumatorilor. 

Potrivit legii poloneze, comercianții au următoarele obligații de informare: 

▪ un comerciant care acceptă soluționarea alternativă a litigiilor trebuie să 

informeze publicul larg cu privire la acest lucru utilizând website-ul său, dar și 

să includă acest aspect în contractele pe care le semnează cu consumatorii; de 

asemenea, trebuie să furnizeze numele organismului la care consumatorii pot 

apela pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, precum și modalitatea în 

care aceștia i se pot adresa; 

▪ atunci când un comerciant respinge o reclamație primită de la un consumator, 

acesta trebuie să-l informeze dacă este de acord cu soluționarea litigiului în afara 

instanței; 

▪ răspunsurile formulate de comerciant la o reclamație înaintată de un consumator 

trebuie să se facă pe un suport durabil sau pe hârtie; 

▪ neinformarea consumatorului cu privire la acceptul sau refuzul comerciantului 

de a soluționa un eventual litigiu pe cale extrajudiciară poate fi interpretat ca 

un acord al acestuia pentru utilizarea unei astfel de proceduri. 

Comercianții online au aceleași obligații ca cei tradiționali. În plus, comercianții 

polonezi prin mijloace electronice trebuie să publice pe website-urile lor un link 

către platforma de soluționare online a litigiilor. Aceștia sunt obligați să respecte 
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această cerință chiar și atunci când nu sunt de acord cu soluționarea alternativă a 

litigiilor. 
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3.5 Comerțul electronic în Ungaria 

3.5.1 Aspecte generale 

La nivelul anului 2016, volumul valoric al pieței comerțului electronic B2C102 din 

Ungaria a fost de 1,4 miliarde euro, de aproape patru ori mai mare decât nivelul 

înregistrat în 2009. Cu toate acestea, piața comerțului electronic din Ungaria 

reprezintă numai 0,3% din volumul total al vânzărilor online de tipul B2C realizate 

la nivel comunitar.  

Ungaria ocupă locul 18 în ierarhia statelor comunitare din punct de vedere al 

volumului valoric al pieței comerțului online, devansând state precum: Luxemburg 

(0,14%), Slovacia (0,13%), Bulgaria (0,10%), Lituania (0,09%), Croația (0,07%), 

Letonia (0,07%), Slovenia (0,05%), Estonia (0,05%), Cipru (0,04%) sau Malta (0,01%).  

Pentru anul 2017, Ecommerce Foundation estimează o nouă expansiune a pieței 

comerțului electronic în Ungaria, volumul total al vânzărilor online de tip B2C în 

această țară urmând să ajungă la aproximativ 1,6 miliarde euro.  

O tendință ascendentă a cunoscut și ponderea comerțului electronic în PIB al 

Ungariei: de la numai 0,4% în 2009 la aproximativ 1,2% în anul 2016. Potrivit aceleiași 

surse, ponderea estimată a comerțului electronic în PIB al Ungariei este de așteptat 

să ajungă în 2017 la aproximativ 1,3%. 

 

Potrivit Ecommerce Foundation103, din volumul total al vânzărilor B2C realizate în 

Ungaria, aproximativ 60% reprezintă comerț electronic cu produse, restul de 40% 

constând în vânzări online de servicii.  

Cea mai mare pondere în volumul total al vânzărilor online de produse o dețin 

articolele de îmbrăcăminte (16,0%), acestea fiind urmate de echipamentele IT104 

                                                           
102 European Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation 
103 European B2C Ecommerce Report 2016, Ecommerce Foundation 
104 Calculatoare, laptop-uri, tablete, inclusiv software, instrumente muzicale, stick-uri USB, DVD-uri și CD-uri înregistrabile, 
cartușe cu cerneală și alte accesorii pentru calculatoare 

Volumul vânzărilor prin comerțul electronic (B2C) în Ungaria (miliarde Euro) și ponderea în PIB (%)

Sursa: European Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation, Eurostat 2018
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(11,5%), articolele de încălțăminte și accesorii105 (11,5%), produsele media și de 

divertisment106 (9,9%), produsele pentru casă și grădinărit107 (8,4%), echipamentele 

de telecomunicații108 (8,2%), produsele pentru sănătate și înfrumusețare109 (7,6%) și 

produsele electronice pentru uz casnic110 (5,9%).  

Clasamentul produselor comercializate online în funcție de volumul valoric al 

vânzărilor B2C este completat de: produsele alimentare și de băcănie (4,3%), jucării 

(4,1%), produsele electronice de consum111 (3,8%) și articolele sportive și de 

recreere112 (1,5%). Restul produselor reprezintă 7,4% din totalul vânzărilor online și 

includ componentele și piesele pentru autoturisme, ochelarii pentru vedere și 

lentilele de contact, articolele de papetărie, accesoriile pentru animale de 

companie și produsele erotice.  

Serviciile cu cea mai mare pondere în volumul vânzărilor online din Ungaria cuprind: 

serviciile de transport aerian și cazare113 achiziționate separat (68,5%), pachetele 

integrate de servicii turistice (16,5%), serviciile de asigurare a imobilelor/ auto/ de 

viață/ de călătorie (11,2%) și biletele pentru evenimente114 (2,7%).    

 

Nivelul de digitalizare din Ungaria este relativ scăzut. Acest fapt este reflectat de 

Indicele Economiei și Societății Digitale115 (DESI) a cărui valoare la nivelul anului 

                                                           
105 Accesoriile includ bijuterii, ceasuri, ochelari de soare, poșete și genți, portofele.  
106 Muzică, filme, jocuri, cărți în format hard și electronice, abonamente pentru ziare și reviste   
107 Mobilier, inclusiv pentru dotarea bucătăriilor, perdele și jaluzele, decorațiuni, corpuri și aplice de iluminat, becuri, seturi 
de tacâmuri, articole pentru curățat, unelte pentru grădinărit, flori și plante pentru casă și grădină 
108 Telefoane mobile, smartphone-uri, accesorii pentru telefoane mobile (căști audio), cartele preplătite și abonamente pentru 
telefoane mobile 
109 Medicamente eliberate fără rețetă, produse cosmetice, produse de igienă personală, produse pentru îngrijirarea sugarilor  
110 Combine frigorifice, aragaze, cuptoare, mașini de spălat (inclusiv vase), aparate de aer condiționat, echipamente de mici 
dimensiuni pentru îngrijire personală, confort la domiciliu și aparate de bucătărie.   
111 Camere foto, echipamente audio-video, electronice pentru autoturisme (GPS, audio etc.)  
112 Încălțăminte pentru activități sportive, articole pentru practicarea unor sporturi (rachete de tenis, crose de hochei etc.), 
biciclete și accesorii, articole pentru călătorii și drumeții (corturi)  
113 Bilete de avion, sejururi la hoteluri, închirieri de apartamente, bungalow-uri și spații de campare  
114 Bilete pentru concerte și festivaluri, bilete la teatru și cinematograf, la grădini zoologice și parcuri de recreere, la muzee 
și evenimente sportive    
115 Această secțiune a analizei referitoare la nivelul dezvoltării economiei și societății digitale din Ungaria a fost întocmită pe 
baza Rapoartelor de țară pentru Ungaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI), rapoarte elaborate de Comisia 
Europeană. 

Clasamentul produselor achiziționate online în Ungaria după
volumul vânzărilor (2015)

Sursa: European B2C Ecommerce Report 2016, Ecommerce
Foundation

Clasamentul serviciilor achiziționate online în Ungaria după
volumul vânzărilor (2015)

Sursa: European B2C Ecommerce Report 2016, Ecommerce
Foundation
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2017 a fost de 46,5. În intervalul 2014-2017, scorul digitalizării din Ungaria a crescut 

cu numai 3%, dinamica inferioară ritmului de creștere a mediei comunitare (+8%).  

Prin urmare, în perioada 2014-2017, Ungaria a coborât de pe locul 21 pe poziția 23 

în ierarhia statelor europene din punct de vedere al digitalizării. În acest clasament, 

Ungaria devansează numai cinci state membre ale UE28: Polonia, Italia, Bulgaria, 

Grecia și România. Alături de aceste cinci state, la care se adaugă Croația, Cipru și 

Slovacia, Ungaria face parte din categoria statelor comunitare cu un nivel scăzut de 

digitalizare (low performing countries). 

Din punct de vedere al conectivității, Ungaria înregistrează performanțe situate la 

un nivel apropiat mediei comunitare (locul 18). Acest lucru se datorează în special 

gradului ridicat de acoperire și utilizare a rețelelor de bandă largă de mare116 și 

foarte mare117 viteză.  

Pe de altă parte, Ungaria se situează sub media comunitară din punct de vedere al 

capitalului uman (locul 21). Performanțele modeste din acest punct de vedere se 

explică prin numărul scăzut de absolvenți de facultate în domenii legate de știință, 

tehnologie, inginerie și matematică (STEM). Și mai important, jumătate dintre 

cetățenii maghiari nu dețin competențe digitale de bază. Utilizarea serviciilor de 

internet în Ungaria este superioară mediei comunitare (locul 12).  

Nu același lucru este valabil în cazul integrării tehnologiilor digitale în cadrul 

întreprinderilor. Deși utilizarea TIC de către întreprinderi s-a îmbunătățit, 

companiile maghiare sunt încă departe de a exploata pe deplin oportunitățile oferite 

de tehnologia digitală. Îmbunătățirea competențelor digitale este vitală pentru 

consolidarea integrării tehnologiilor digitale în cadrul întreprinderilor. În ceea ce 

privește serviciile publice digitale, inclusiv e-sănătatea, situația s-a îmbunătățit 

într-o oarecare măsură, însă Ungaria continuă să se situeze pe penultimul loc în 

ierarhia statelor europene, înregistrând o valoare sub media comunitară. 

Ungaria a elaborat o Strategie națională pentru dezvoltarea sectorului info-

comunicațiilor, a cărei punere în aplicare a început în anul 2014. Ulterior, la sfârșitul 

anului 2015, Ungaria a adoptat Programul privind succesul în domeniul digital, 

acesta fiind implementat prin următoarele documente programatice: Strategia 

privind protecția copilului în contextul dezvoltării mediului digital, Strategia în 

domeniul educației digitale, Strategia de dezvoltare a exporturilor de produse 

digitale și Strategia digitală pentru start-up-uri. 

                                                           
116 Rețelele de bandă largă de mare viteză sunt acelea care permit viteze superioare valorii de 30 Mbps. 
117 Rețelele de bandă largă de foarte mare viteză sunt acelea care permit viteze superioare valorii de 100 Mbps. 
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Așa cum s-a menționat anterior, scorul înregistrat de Ungaria în domeniul 

conectivității (61,7) se situează cu puțin sub media comunitară (62,6). Deși Ungaria 

se menține în 2017 pe poziția a 18-a față de anul anterior, analiza datelor statistice 

arată pierderea unui loc în ierarhia statelor comunitare comparativ cu anul 2014.  

În intervalul 2016-2017, gradul de acoperire a rețelelor fixe în bandă largă a rămas 

la același nivel: 95% din totalul gospodăriilor maghiare. Pe de altă parte, gradul de 

acoperire a rețelelor de bandă largă de mare viteză a crescut ușor, de la 81% în 2016 

la 82% în 2017.  

Potrivit Raportului de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI, în Ungaria există 

o concurență acerbă pe piața telecomunicațiilor, doi dintre principalii operatori de 

telefonie fiind deținuți de operatorii de cablu. În intervalul 2016-2017, Ungaria a 

cunoscut progrese semnificative în ceea ce privește utilizarea serviciilor de acces la 

Internet în bandă largă furnizate la puncte fixe (de la 72% în 2016 la 78% în 2017). 

Din acest punct de vedere, Ungaria depășește media comunitară (75%), ocupând a 

zecea poziție în clasamentul statelor europene. O situație similară se constată și în 

cazul gradului de acoperire și de utilizare a serviciilor de acces la rețele de mare 

viteză. Astfel, gradul de acoperire a acestor rețele este de 82% (comparativ cu 80% 

la nivelul UE28), în timp ce jumătate dintre gospodăriile maghiare dețin abonamente 

la astfel de rețele (față de numai 33% la nivel comunitar).  

În plus, Ungaria înregistrează performanțe peste media comunitară și din punctul de 

vedere al conectivității la rețelele de foarte mare viteză. La nivelul anului 2017, 

gradul de acoperire a rețelelor de foarte mare viteză este de 74% (comparativ cu 

58% la nivel comunitar), iar accesul/ utilizarea serviciilor furnizate prin astfel de 

rețele este de 29,8% (față de numai 15,4% în UE28).  

La polul opus, acoperirea rețelelor mobile de tip 4G stagnează (91%, locul 18), în 

timp ce utilizarea serviciilor de acces la internet furnizate la puncte mobile este cea 

mai scăzută la nivel comunitar (49 de abonamente la 100 de persoane, comparativ 

cu 90 de abonamente la nivel comunitar). Conform Raportului de țară pentru anul 

2018 privind indicele DESI, acest lucru este cauzat de existența unor prețuri ridicate 

la abonamentele de telefonie mobilă. În același timp, indicele prețurilor aferente 

abonamentelor la rețelele fixe în bandă largă se situează în apropierea nivelului 

mediei europene (85 puncte, comparativ cu 87 puncte la nivel comunitar).       

Digitalizarea economiei și societății în Ungaria (2014-2017)

Sursa: Rapoartele de țară pentru Ungaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anii 2015-2018
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Dezvoltarea infrastructurii digitale constituie unul dintre pilonii Strategiei naționale 

pentru dezvoltarea sectorului info-comunicațiilor 2014-2020. Strategia a fost 

actualizată în anul 2015, odată cu adoptarea Programului privind succesul în 

domeniul digital și lansarea Programului Internet de mare viteză. Programul 

Internet de mare viteză își propune să acopere întregul teritoriu al statului maghiar 

cu rețele de comunicații electronice de generație următoare (Next Generation 

Access - NGA) până la sfârșitul anului 2018.  

Programul a demarat în 2016, printr-un exercițiu de identificare a zonelor geografice 

neacoperite de astfel de rețele, dar pentru care există un interes comercial, motiv 

pentru care operatorii de telecomunicații puteau susține din fonduri proprii 

realizarea respectivelor investiții. În cazul celorlalte zone geografice neacoperite 

de rețele de mare viteză și pentru care investițiile private nu erau viabile din punct 

de vedere economic, autoritățile maghiare au elaborat o schemă de ajutor de stat 

în valoare de 250 de milioane euro. Scopul acestei scheme de ajutor de stat este de 

a sprijini operatorii de telecomunicații în procesul de extindere a rețelei în bandă 

largă de mare viteză. Programul Internet de mare viteză este cofinanțat din 

Fondurile Structurale și de Investiții Europene (FESI) și de la bugetul de stat. 

Proiectele finanțate din acest program urmează a implementa tehnologia FTTH 

(fibră optică), care permite asigurarea unor viteze în concordanță cu obiectivele 

societății GigaBit. 

Pe de altă parte, în vederea stimulării cererii pentru servicii de acces la internet 

prin intermediul rețelelor în bandă largă, autoritățile maghiare au lansat două 

inițiative legislative cu impact direct asupra prețurilor cu amănuntul.  

▪ În primul rând, începând cu luna ianuarie a anului 2017, a fost introdusă o cotă 

preferențială de 18% pentru TVA aplicabilă în cazul abonamentelor la rețele în 

bandă largă.  

▪ În al doilea rând, a fost creat un pachet digital de bază dedicat gospodăriilor care 

nu au acces la rețelele în bandă largă, tarifele pentru acest pachet fiind mai mici 

cu 10-15% decât prețurile obișnuite.  

Totodată, în iunie 2017, a fost creată Coaliția 5G, formată din companii naționale 

și multinaționale, universități și instituții academice, organizații profesionale, 

camere de comerț, ministere și instituții guvernamentale. Scopul Coaliției 5G este 

de a transforma Ungaria într-un important centru european de dezvoltare a 

tehnologiilor 5G, statul maghiar urmând a-și asuma rolul de lider regional în testarea 

aplicațiilor bazate pe 5G.  

Așadar, inițiativele autorităților maghiare menționate anterior vizează atât 

conexiunile fixe și mobile, cât și cererea și oferta de astfel de servicii, urmărind 

creșterea gradului de acoperire și a utilizării serviciilor de acces la internet furnizate 

prin rețele în bandă largă.  

Cu toate acestea, Raportul de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI notează 

că efectele benefice ale unor astfel de inițiative pot fi limitate de creșterea nivelului 
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de impozitare din Ungaria, ceea ce poate reduce capacitatea investițională a 

operatorilor de telecomunicații. La aceasta se adaugă și concurența relativ limitată 

între operatorii de telefonie mobilă în ceea ce privește nivelul prețurilor. 

 

În ceea ce privește capitalul uman, Ungaria ocupă locul 21 în ierarhia statelor 

comunitare. Progresele înregistrate în ultimii ani se desfășoară într-un ritm relativ 

lent, fapt care a condus la pierderea a șase poziții în clasamentul statelor europene 

în intervalul 2014-2017. Numărul utilizatorilor de internet este de 76%, comparativ 

cu 81% în UE28.  

La nivelul anului 2017, numai 50% din totalul populației maghiare deține cel puțin 

competențe digitale de bază, iar procentul este în scădere față de anul anterior. 

Nivelul competențelor digitale înregistrează variații majore în funcție de categoria 

de vârstă și educație. De exemplu, doar o cincime dintre persoanele cu vârste mai 

mari de 55 de ani dețin competențe digitale de bază (comparativ cu 34% la nivel 

comunitar). De asemenea, numai un sfert din totalul populației maghiare cu studii 

scăzute are abilități digitale de bază (față de 30% în UE28).  

În ceea ce privește competențele avansate, Ungaria ocupă locul al 14-lea în 

clasamentul statelor comunitare, ponderea specialiștilor TIC în totalul persoanelor 

angajate fiind de 3,6% (comparativ cu 3,7% la nivel comunitar). 

Numărul absolvenților de facultăți cu profil real (știință, tehnologie, inginerie și 

matematică) a rămas relativ scăzut (12,6 absolvenți la 1.000 de persoane), fapt care 

plasează Ungaria pe penultimul loc în clasamentul statelor europene. 

A doua versiune a Programului privind succesul în domeniul digital include 

inițiativele aflate în curs de desfășurare și care aparțin versiunii anterioare a 

programului, dar și măsurile planificate recent. Programul oferă o multitudine de 

soluții și acțiuni necesare reducerii decalajelor digitale ce o despart pe Ungaria de 

restul statelor comunitare. Printre prioritățile Programului se regăsesc: digitalizarea 

Indicatorii din structura indicelui privind conectivitatea (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Ungaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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educației, dezvoltarea competențelor digitale în rândul adulților cu vârste de peste 

45 de ani și a funcționarilor publici, dar și integrarea tehnologiilor digitale în 

întreprinderile de mici dimensiuni și microîntreprinderi. Îmbunătățirea 

competențelor digitale constituie unul dintre cei trei piloni ai Programului.  

O preocupare majoră a autorităților maghiare constă pregătirea cetățenilor și forței 

de muncă pentru a permite adaptarea acestora la provocările erei digitale. 

În prezent, Ungaria implementează prevederile Strategiei naționale pentru 

dezvoltarea sectorului info-comunicațiilor 2014-2020, concentrându-și eforturile în 

vederea sporirii competențelor digitale în special în rândul persoanelor apte de 

muncă, dar și pentru a promova utilizarea serviciilor de guvernare electronică.  

Raportul de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI remarcă interesul sporit al 

persoanelor cu vârstă înaintată și al celor cu un nivel scăzut de competențe digitale 

de a participa la cursuri de formare în acest domeniu.  

Inițiativele de creștere a alfabetizării digitale sunt completate de cele care vizează 

crearea unei rețele de puncte comunitare de acces la internet, scopul acestora din 

urmă fiind acela de a asigura dezvoltarea infrastructurii TIC de bază și oferirea 

sprijinului profesional necesar.  

Problema numărului insuficient de profesioniști TIC este abordată printr-un program 

specific care vizează creșterea numărului absolvenților calificați în acest domeniu 

și îmbunătățirea aptitudinilor acestora. Programul, susținut prin activități 

promoționale, se bazează pe cooperarea între instituțiile de formare și companiile 

din sectorul TIC. Obiectivul acestei inițiative constă în dublarea numărului de 

absolvenți în domeniul tehnologiei informației până la sfârșitul anului 2021. 

 

Din punct de vedere al utilizării serviciilor de Internet, Ungaria înregistrează un scor 

superior mediei comunitare (53,6, comparativ cu 50,5 la nivelul UE28). Cetățenii 

maghiari utilizează într-o mare măsură rețelele de socializare (84%, locul 2) și 

apelurile video (85%, locul 6). De asemenea, populația maghiară utilizează destul de 

Indicatorii din structura indicelui privind capitalul uman (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Ungaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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mult internetul pentru a asculta muzică, a descărca și viziona materiale video și a 

se juca online (85%, locul 10). La polul opus, tranzacțiile bancare online (49%, locul 

22) și cumpărăturile prin mijloace electronice (49%, locul 20) sunt preferate într-o 

mai mică măsură de cetățenii maghiari. 

 

În ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale în cadrul întreprinderilor, 

Ungaria se situează pe locul 25 în ierarhia statelor comunitare. Scorul obținut de 

Ungaria pentru această componentă a indicelui DESI este de 25,1 puncte, 

considerabil mai mic decât media comunitară (40,1 puncte).  

Procentul întreprinderilor maghiare care utilizează tehnologiile pentru realizarea 

schimbului de informații digitale este foarte scăzut (14%, locul 28).  

De asemenea, utilizarea facturilor electronice este o practică puțin răspândită în 

rândul întreprinderilor din Ungaria (8,4%, locul 26).  

Deși utilizarea rețelelor de socializare și a serviciilor cloud a crescut în intervalul 

2016-2017, decalajele între Ungaria și restul statelor europene persistă. Cu procente 

de numai 15% și 10,7%, Ungaria continuă să ocupe poziția 22 în clasamentul statelor 

europene atât în ceea ce privește folosirea rețelelor de socializare de către 

întreprinderi, cât și din punctul de vedere al utilizării serviciilor cloud.  

Aceleași constatări se impun și în cazul comerțului electronic: numai 12,5% dintre 

IMM din Ungaria comercializează produse și servicii utilizând mijloace electronice 

(locul 20). Deși procentul IMM care recurg la tehnicile de comerț electronic este în 

creștere, acesta rămâne net inferior mediei comunitare (17,2%). 

A doua versiune a Programului privind succesul în domeniul digital își propune să 

sporească nivelul pregătirii digitale în rândul microîntreprinderilor și IMM, dar și să 

definească strategii digitale pentru diferite sectoare ale economiei (agricultura și 

turismul).  

Indicatorii din structura indicelui privind utilizarea internetului (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Ungaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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Prin Programul Afaceri Moderne, autoritățile maghiare își concentrează eforturile 

pentru a sprijini procesul de integrare a tehnologiilor digitale în întreprinderi, dar și 

pentru a crește nivelul de conștientizare în rândul acestora cu privire la beneficiile 

digitalizării.  

Conform Raportului de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI, autoritățile din 

Ungaria intenționează să extindă programele naționale dedicate digitalizării 

întreprinderilor în vederea îmbunătățirii competitivității economiei maghiare. 

  

Asigurarea disponibilității serviciilor publice digitale rămâne una dintre cele mai 

mari provocări ale autorităților maghiare responsabile în domeniul economiei și 

societății digitale. Astfel, Ungaria ocupă locul 27 în ierarhia statelor comunitare din 

punct de vedere al disponibilității serviciilor publice digitale, cu un scor de 40,4 

puncte, semnificativ mai mic decât media comunitară (57,5 puncte). Formularele 

pre-completate sunt puțin utilizate în Ungaria (28 puncte, locul 23), în timp ce 

finalizarea electronică a serviciilor oferite de administrația publică este un fenomen 

la fel de puțin răspândit (75 puncte, locul 25). Procentul utilizatorilor maghiari de 

servicii de e-guvernare este de 45% (comparativ cu media comunitară de 58%).  

În pofida unei creșteri semnificative a punctajului asociat nivelului de deschidere a 

datelor guvernamentale (open data), de la 43% în 2016 la 48% în 2017, decalajele 

față de celelalte state comunitare se adâncesc (locul 26 în 2017, comparativ cu locul 

23 în 2016). Utilizarea serviciilor de e-sănătate (7% din totalul populației maghiare) 

este net inferioară mediei comunitare (18%) și printre cele mai scăzute la nivel 

european (locul 26).     

În anul 2017, autoritățile maghiare au lansat Platforma de interoperabilitate 

maghiară KKSzB. Scopul acestei platforme este de a asigura interoperabilitatea 

registrelor electronice de bază și a diferitelor sisteme informatice specifice 

Indicatorii din structura indicelui privind integrarea tehnologiei digitale (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Ungaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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administrației publice maghiare, contribuind la creșterea capacității de eliberare a 

formularelor pre-completate. 

De asemenea, în noiembrie 2017, autoritățile maghiare au lansat și noua platformă 

națională pentru e-sănătate (EESZT), o platformă care gestionează și prescripțiile în 

format electronic. Farmaciile, medicii de familie și furnizorii de servicii medicale 

spitalicești și ambulatorii sunt obligați să utilizeze platforma EESZT.  

La începutul anului 2018, serviciile web distribuite în regim ASP118 de 

municipalitățile din Ungaria au fost extinse pentru a acoperi 93% din totalul 

municipalităților maghiare.  

În aceeași perioadă a fost lansat portalul SZÜF, cea mai recentă versiune a punctului 

unic de contact electronic. Toate organismele administrației publice maghiare care 

furnizează servicii de guvernare electronică sunt obligate să își publice serviciile pe 

portalul SZÜF.  

  

Comercianții 

Datele statistice119 furnizate de www.blokkk.com și Pénzcentrum arată că în anul 

2017 primii 12 comercianți online120 din Ungaria dețin o cotă cumulată de piață de 

aproximativ 30%.  

                                                           
118 Application Service Provider - Furnizor de aplicaţii livrate ca servicii 
119 Analiză realizată de www.blokkk.com și citată de Pénzcentrum: https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/ime-a-vezeto-
webaruhazak-szorul-a-hurok-az-extreme-digital-korul.1067552.html 
120 Analiza cotelor de piață ale primilor doisprezece competitori online de pe piața maghiară ia în considerare numai acei 
comercianți care fie au capital social autohton, fie au filiale stabilite în Ungaria. Prin urmare, analiza nu ține cont și de 
vânzările online realizate de Amazon sau Alibaba. În plus, analiza realizată de www.blokkk.com și Pénzcentrum nu ia în calcul 
și vânzările online realizate de eMAG sau FashionDays, ambele controlate de Dante Internațional SA/ grupul Naspers. Deși 
eMAG este prezentă pe piața comerțului electronic din Ungaria, aceasta livrează produsele comandate din București, iar 
plățile online efectuate de cumpărătorii maghiari sunt înregistrate direct în România. Această situație urmează a se schimba 
începând cu anul 2018, atunci când, potrivit declarațiilor reprezentanților firmei, eMAG își va deschide o filială în Ungaria.      

Indicatorii din structura indicelui privind serviciile publice digitale (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Ungaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018

0

20

40

60

80

100

Utilizatori ai soluțiilor de e-guvernare 

(% utilizatorii de internet care trebuie 

să depună formulare)

Formulare precompletate (scor 0-100)

Servicii realizate integral online (scor 

0-100)

Servicii publice digitale pentru 

întreprinderi (scor 0-100, inclusiv la 

nivel național și transfrontalier)

Date deschise (% din scorul maxim)

Servicii de e-sănătate (% persoane)

Ungaria UE-28



 

209 

Analize similare, elaborate anual de GKI Digital121 și care țin cont și de vânzările 

realizate de Dante Internațional SA/ Naspers (eMAG), arată că primii 10 comercianți 

online din Ungaria dețin mai mult de o treime din volumul pieței maghiare a 

comerțului electronic. Mai mult decât atât, cota de piață cumulată a primilor zece 

comercianți online a crescut de la 34% în 2015 la 37% în 2017.    

 

Principalii concurenți pe piața de comerț electronic din Ungaria în funcție de 

volumul vânzărilor sunt: Extreme Digital HU, eMAG.hu, Media Markt HU, Tesco HU 

și 220Volt.  

Datele din 2017 arată că Extreme Digital HU este cel mai mare comerciant online 

din Ungaria din punct de vedere al vânzărilor, având o cotă de piață estimată de 

aproximativ 7%. Compania maghiară a fost înființată în 2001, devenind societate pe 

acțiuni, în urma unei investiții din partea SoftCon Informatik AG din Elveția. Inițial, 

compania a comercializat online produse electronice, însă, treptat, și-a diversificat 

portofoliul de produse. În prezent, Extreme Digital HU comercializează online 

următoarele categorii de produse: produse electronice (calculatoare, tablete, 

laptop-uri, televizoare, aparate de fotografiat și camere video, telefoane mobile și 

accesorii, jocuri video etc.), echipamente și aparate de uz casnic (combine 

frigorifice, frigidere, mașini de spălat, aspiratoare, uscătoare de rufe, aparate de 

aer condiționat, cuptoare cu microunde și plite etc.), produse de sănătate și de 

îngrijire personală, produse pentru grădinărit și bricolaj (mașini-unelte, scule, 

sisteme de iluminat exterior și în grădină, mobilier de grădină etc.), articole și 

echipamente pentru sport, tehnică de birou și rechizite, jucării sau cărți. Extreme 

                                                           
121 GKI Digital: E-toplista 2016-2018 - a se vedea website-urile: https://gkidigital.hu/2016/06/02/etoplista2016/, 
https://gkidigital.hu/2017/06/15/etoplista2017/ și https://civilhetes.net/e-toplista-2018-a-legnagyobb-webaruhazak-
listaja      

Cotele de piață ale primilor 12 comercianți online maghiari
sau stabiliți în Ungaria (2017)

Sursa: www.blokkk.com și Pénzcentrum:

https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/ime-a-vezeto-webaruhazak-szorul-a-

hurok-az-extreme-digital-korul.1067552.html

Evoluția cotei de piață cumulate a primilor 10 comercianți online
din Ungaria, inclusiv eMAG (2015-2017)

Sursa: GKI Digital – E-toplista (2016-2018)

2015: Extreme Digital, eMAG, Mall.hu, Media Markt, Tesco, Libri

Bookline, iPon, AQUA, Bónusz Brigád, Tchibo;

2016: Extreme Digital, eMAG, Media Markt, Mall.hu, Tesco, iPon, AQUA, 220

Volt, Libri Bookline, Tchibo;

2017: Extreme Digital, eMAG, Media Markt, Tesco, 220

Volt, iPon, Mall.hu, alza.hu, AQUA, Libri Bookline
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Digital deține în prezent 16 magazine fizice de specialitate în Ungaria (7 în 

Budapesta și câte unul în Budaörs, Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, 

Nyíregyháza, Pécs, Szeged și Székesfehérvár). Începând cu anul 2010, Extreme 

Digital și-a extins activitatea și pe piețele Slovacia, Cehia, România, Croația și 

Slovenia. 

eMAG este o companie românească înființată în anul 2001, pachetul majoritar al 

acesteia fiind preluat în 2012 de fondul sud-african de investiții Naspers. eMAG a 

pătruns pe piața maghiară a comerțului electronic în 2013, devenind în scurt timp 

unul dintre principalii competitori pe această piață.  

Potrivit analizei din 2017 realizate de GKI Digital, eMAG.hu este al doilea comerciant 

online din Ungaria, cu o cotă de piață sub 7%, dar care se apropie an de an de cota 

de piață deținută de liderul clasamentului (Extreme Digital HU). eMAG.hu 

comercializează online o gamă extrem de variată de produse: echipamente IT și 

telefoane mobile (laptop-uri, calculatoare, tablete, console pentru jocuri video, 

smartphone-uri etc.), aparate audio-video și foto (televizoare, telecomenzi, antene 

TV, microfoane, instrumente muzicale etc.), aparate electrocasnice și de 

climatizare (aparate frigorifice, combine frigorifice, vitrine frigorifice, mașini spălat 

rufe, uscătoare de rufe, plite și cuptoare încorporabile, cuptoare cu microunde, 

aragazuri, hote, mașini spălat vase etc.), articole vestimentare, produse pentru 

îngrijire personală și cosmetice, cărți și produse de papetărie și birotică, produse 

pentru uz casnic și bricolaj (mașini, unelte, scule, corpuri de iluminat exterior și 

interior, sisteme și panouri solare, profile și plăci decorative, tacâmuri și accesorii 

etc.), echipamente și articole vestimentare pentru activități sportive, componente 

auto și piese de schimb, jucării și produse pentru copii și produse alimentare.  

Începând cu anul 2015, eMAG deține și Fashion Days, Fashiondays.hu fiind o 

platformă maghiară care comercializează online articole vestimentare. 

eMag.hu colaborează cu Poșta Maghiară pentru a permite cumpărătorilor să 

recepționeze produsele comandate la domiciliu, de la 2.600 de oficii poștale de pe 

întregul teritoriu al Ungariei (PostaPont), de la stațiile de benzinărie Mol (Mol 

PostaPont) sau din 300 de magazine fizice (Coop PostaPont). 

Media Markt HU aparține lanțului german de supermarket-uri cu aceeași denumire, 

cel mai mare comerciant cu amănuntul de produse electronice din Europa și al doilea 

în lume după distribuitorul american Best Buy. Primul magazin fizic Media Markt a 

fost deschis în Ungaria în anul 1997. În prezent, există 24 de astfel de magazine 

fizice (10 în zona metropolitană a Budapestei, 2 în Győr și câte unul în Békéscsaba, 

Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, 

Szombathely, Veszprém și Zalaegerszeg). Magazinul online al Media Markt HU 

(Mediamarkt.hu) a început să funcționeze în martie 2013, aproximativ 50.000 de 

produse putând fi comandate prin mijloace electronice în prezent. Cu o cotă de 

piață de aproximativ 6%, Mediamarkt.hu comercializează online următoarele 

categorii de produse: echipamente TIC (laptop-uri, desktop-uri, tablete, 

imprimante, scanere, accesorii pentru calculatoare, piese de schimb sau jocuri pe 
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calculator), echipamente audio-video (televizoare, aparate audio, microfoane, 

instrumente muzicale), telefoane mobile și accesorii, produse pentru uz casnic și 

grădinărit (aparate de aer condiționat, produse electrocasnice, sisteme de alarmă 

în caz de incendii sau efracție, corpuri de iluminat, unelte, mașini și scule pentru 

grădinărit etc.), muzică, filme și cărți. 

Tesco.hu aparține companiei britanice cu același nume, unul dintre cei mai mari 

comercianți cu amănuntul din lume. Intrarea pe piața maghiară a Tesco plc s-a 

realizat în anul 1995 prin achiziționarea a 26 de magazine fizice. În prezent, Tesco 

HU deține peste 200 de magazine fizice în toate regiunile Ungariei, fiind cel de-al 

treilea angajator din această țară și contribuind cu peste 1% la PIB al statului 

maghiar. Magazinul online Tesco.hu deține o pondere de aproximativ 3% din volumul 

total al vânzărilor online din Ungaria. Dacă la început Tesco.hu comercializa online 

exclusiv produse alimentare și de băcănie, în prezent aria de acoperire s-a extins la 

produse de uz casnic, produse cosmetice și de îngrijire personală, hrană pentru 

animale de companie, produse pentru casă și grădinărit, jocuri, cărți sau ziare.  

220Volt este o companie maghiară, dar care își desfășoară activitatea și în alte state 

din centrul și sud-estul Europei (de exemplu, Slovacia sau România). 220Volt.hu 

comercializează online în special produse electrice și electronice: aparate foto, 

camere video, televizoare, componente PC și accesorii, telefoane mobile. La 

acestea se adaugă produse de bricolaj și grădinărit. 

Clasamentul primilor zece comercianți online din Ungaria în funcție de volumul 

vânzărilor este completat de: iPon (companie maghiară de produse electronice), 

Mall.hu (companie cehă care comercializează online o gamă variată de produse: 

echipamente electronice și electrocasnice, articole sportive, haine, jucării și 

produse cosmetice), alza.hu (companie cehă care vinde online în special produse 

electronice și aparate de uz casnic), AQUA (companie maghiară cu un profil similar 

alza.hu) și Libri Bookline (companie maghiară de comercializare online a cărților 

muzicii și filmelor).  

Conform informațiilor prezentate pe website-ul SimilarWeb, eMAG.hu și Exterme 

Digital HU domină clasamentul comercianților online din Ungaria și din punct de 

vedere al numărului vizitelor pe website în perioada februarie 2018-iulie 2018, 

indiferent de modalitatea de accesare a platformei electronice (laptop-uri/ desktop-

uri, telefoane mobile). Datele arată că în intervalul mai sus menționat, platforma 

eMAG.hu a înregistrat 6,1 milioane de vizite (locul 45 în ierarhia tuturor website-

urilor din Ungaria din punct de vedere al traficului), în timp ce site-ul Extreme 

Digital a beneficiat de 3,5 milioane de vizite (locul 91).  
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Logistica 

Nu au fost identificate informații relevante privind acest domeniu în Ungaria.  

Consumatorii 

În ceea ce privește cumpărătorii pe piața comerțului electronic din Ungaria, numărul 

acestora a crescut permanent în ultimii ani. Creșterea numărului cumpărătorilor 

online depinde de oferta serviciilor online existente pe piață, care, la rândul ei, este 

influențată de o serie de factori menționați anterior precum: penetrarea și utilizarea 

internetului, dezvoltarea infrastructurii TIC, alfabetizarea digitală sau accesul 

populației la servicii financiare și mecanisme de plată de calitate. 

La nivelul anului 2017, 79% din totalul cetățenilor maghiari au utilizat cel puțin o 

dată internetul în ultimul an, procent inferior mediei comunitare (85%). Datele 

statistice122 din intervalul 2009-2017 arată o creștere cu 18% a ponderii utilizatorilor 

de internet pe parcursul unui an calendaristic în totalul populației.  

Pe de altă parte, la nivelul anului 2017, 39% din totalul cetățenilor maghiari, 

respectiv 49% din totalul utilizatorilor de internet au realizat cel puțin o achiziție 

online pe parcursul ultimului an calendaristic. 

                                                           
122 Această secțiune a analizei referitoare la situația cumpărătorilor online din Ungaria a fost întocmită pe baza datelor 
statistice furnizate de Eurostat privind comerțul electronic, date care sunt obținute prin realizarea unor sondaje anuale în 
rândul populației din statele membre ale Uniunii Europene. 

Clasamentul comercianților online din Ungaria după numărul vizitelor pe website în perioada februarie-iulie
2018 (milioane vizite)

Sursa: SimilarWeb (https://www.similarweb.com)
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Datele statistice arată diferențe semnificative între cumpărătorii online din Ungaria 

în funcție de categoria de vârstă. Deși comerțul electronic la nivelul tuturor 

categoriilor de vârstă a înregistrat creșteri semnificative în intervalul 2009-2017, 

cumpărătorii online din grupa de vârstă cuprinsă între 16 și 24 de ani au cunoscut 

cel mai intens ritm de creștere.  

Astfel, în prezent, 58% din totalul cetățenilor maghiari cu vârsta cuprinsă între 16 și 

24 de ani și care au utilizat internetul pe parcursul ultimului an calendaristic au 

efectuat o achiziție online (comparativ cu 71% la nivelul UE-28). Aceasta însemnă 

mai mult decât dublul cifrei înregistrate în anul 2009.  

O situație relativ similară se înregistrează în cazul cumpărătorilor online cu vârsta 

cuprinsă între 25 și 54 de ani: 54% din totalul utilizatorilor de internet având vârsta 

cuprinsă în intervalul menționat anterior au realizat în 2017 o achiziție online. 

Amplitudinea creșterii pentru această categorie de cumpărători online este mai 

redusă decât în cazul grupei de vârstă cuprinsă între 16 și 24 de ani (creștere de 94% 

față de anul 2009).  

Cele mai puține achiziții online sunt efectuate de cetățenii maghiari cu vârste 

cuprinse între 55 și 74 de ani: numai un sfert dintre utilizatorii de internet din 

această categorie de vârstă au efectuat cel puțin o achiziție online pe parcursul 

anului 2017 (comparativ cu 56% la nivel comunitar). 

 

Utilizatorii de internet și cumpărătorii online în ultimele 12 luni în Ungaria și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Ponderea cumpărătorilor online în totalul utilizatorilor de internet în Ungaria și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018

Categorii de 
vârstă

State/ regiuni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16-24
Ungaria 23% 24% 31% 29% 40% 48% 51% 56% 58%
UE-28 49% 52% 55% 56% 60% 63% 68% 69% 71%

25-54
Ungaria 28% 31% 35% 40% 43% 46% 53% 53% 54%
UE-28 57% 60% 61% 61% 64% 66% 68% 70% 71%

55-74
Ungaria 19% 17% 19% 23% 21% 26% 26% 30% 25%
UE-28 47% 50% 51% 52% 52% 54% 54% 56% 56%

TOTAL
Ungaria 26% 28% 31% 35% 39% 43% 47% 48% 49%
UE-28 54% 56% 58% 59% 61% 63% 65% 65% 67%
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Analiza datelor statistice furnizate de Eurostat relevă diferențe semnificative 

privind efectuarea achizițiilor online în funcție de sex, nivelul de educație și statutul 

profesional. În general, bărbații utilizează mai mult internetul decât femeile pentru 

a achiziționa online produse și servicii. Astfel, la nivelul anului 2017, 51% din totalul 

bărbaților din Ungaria care utilizează internetul au efectuat cel puțin o achiziție 

online în ultimele 12 luni, comparativ cu numai 46% în cazul femeilor. Ambele cifre 

sunt inferioare celor înregistrate la nivelul UE28 (70% în cazul bărbaților, respectiv 

65% în cazul femeilor).  

De asemenea, datele statistice arată că nivelul educației influențează direct 

proporțional apetența cetățenilor maghiari de a efectua cumpărături online. 64% din 

totalul utilizatorilor de internet din Ungaria și care au un nivel ridicat de educație 

au realizat cel puțin o achiziție online în anul 2017. Procentul este net superior celui 

înregistrat în cazul utilizatorilor maghiari ai internetului și care au un nivel mediu 

(45%) sau scăzut de educație (33%). Și în acest caz însă, cifrele înregistrate la nivelul 

Ungariei sunt considerabil mai mici decât cele de la nivel comunitar.  

Diferențe notabile pot fi observate și în funcție de statutul profesional. 62% dintre 

studenții maghiari care utilizează internetul au realizat cel puțin o achiziție online 

pe parcursul ultimelor 12 luni. Ponderea este mai mare decât în cazul angajaților 

(53%), persoanelor inactive și pensionarilor (33%) sau șomerilor (28%).     

 

Jumătate dintre cumpărătorii online din Ungaria achiziționează articole de 

îmbrăcăminte și echipamente sportive (51%). O parte importantă dintre 

cumpărătorii online din Ungaria achiziționează servicii de transport și cazare (41%), 

echipamente electronice (35%), produse de uz casnic (30%) și bilete pentru 

evenimente (26%).  

Ponderea cumpărătorilor online în totalul utilizatorilor de internet din Ungaria și UE-28 în funcție de
gen, nivelul de educație și statutul profesional (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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La polul opus, cel mai puțin achiziționate produse prin mijloace electronice sunt: 

pachetele software și actualizări (upgrade) ale acestora (8%), filmele și muzica (8%) 

și medicamentele (5%).  

Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani cumpără online în special articole de 

îmbrăcăminte și echipamente sportive (58%), echipamente electronice (35%) și 

servicii de transport și cazare (30%). Îmbrăcămintea și echipamentele sportive (51%), 

serviciile de transport și cazare (44%) și echipamentele electronice (36%) sunt printre 

preferatele cumpărătorilor online cu vârste cuprinse între 25 ș 54 de ani.  

Referitor la cumpărătorii online cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani, aceștia 

achiziționează în special servicii de transport și cazare (42%), articole de 

îmbrăcăminte și echipamente sportive (39%) și produse de uz casnic (33%).  

Analiza datelor statistice furnizate de Eurostat arată și că segmentul tinerilor cu 

vârste cuprinse între 16 și 24 de ani cumpără online într-o măsură mult mai mare 

decât celelalte categorii de vârstă echipamente hardware (13%) și pachete software 

și actualizări (upgrade) ale acestora (15%).  

Biletele pentru evenimente (27%), serviciile de telecomunicații (16%) și produsele 

alimentare și de băcănie (11%) sunt în principal preferate de cumpărătorii online cu 

vârste cuprinse între 25 și 54 de ani, în timp ce produsele de uz casnic (33%) și 

medicamentele (9%) sunt mai des achiziționate de cumpărătorii online cu vârste mai 

mari de 55 de ani. 

 

Referitor la frecvența cu care se realizează achizițiile, aproximativ jumătate dintre 

cumpărătorii online din Ungaria (49%) au efectuat una sau două achiziții prin 

mijloace electronice pe parcursul ultimelor 3 luni.  

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online diferite categorii de produse în totalul cumpărătorilor
online din Ungaria (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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O treime dintre cumpărătorii online au efectuat între 3 și 5 achiziții prin intermediul 

internetului și aproximativ o cincime dintre cumpărători au achiziționat online 

produse și servicii cu o frecvență mai mare de 6 ori pe durata ultimelor 3 luni.  

De remarcat că la nivel comunitar ponderile celor care efectuează mai mult de 6 

achiziții online pe durata a 3 luni sunt sensibil mai mari (30%).  

Dacă se analizează frecvența achizițiilor în funcție de vârstă, se poate constata că 

cei mai mulți dintre cumpărătorii online din Ungaria care achiziționează o dată sau 

de două ori un produs sau serviciu pe parcursul a 3 luni provin din categoria celor cu 

vârste cuprinse între 16 și 24 de ani (56%), respectiv a celor care au între 55 și 74 de 

ani (51%).  

Pe de altă parte, cetățenii maghiari cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani realizează 

achiziții online cu o frecvență mai mare: 14% dintre cumpărătorii online din această 

categorie de vârstă au efectuat între 6 și 10 achiziții în ultimele 3 luni, iar 6% au 

făcut acest lucru și mai des (peste 10 achiziții).     

 

88% dintre cumpărătorii online din Ungaria preferă să achiziționeze produse și 

servicii care provin de la comercianți autohtoni. Datele istorice arată că preferința 

de a achiziționa online produse și servicii de la comercianți autohtoni este în scădere 

comparativ cu anul 2009.  

Cu toate acestea, ponderea celor care achiziționează online produse și servicii 

autohtone rămâne mai ridicată decât nivelul înregistrat în UE28 (87%). 19% dintre 

cumpărătorii online din Ungaria au achiziționat în ultimele 12 luni produse și servicii 

de la comercianți din afara spațiului comunitar, în timp ce 30% au efectuat 

cumpărături transfrontaliere din alte state membre. Ambele procente sunt în 

creștere față de nivelurile înregistrate în 2009. 

 

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online produse cu o anumită frecvență în totalul
cumpărătorilor online din Ungaria (2017)

Sursa: Eurostat 2018

Categorii de vârstă State/ regiuni 1-2 ori 3-5 ori 6-10 ori Peste 10 ori

16-24
Ungaria 56% 30% 12% 2%
UE-28 40% 36% 14% 9%

25-54
Ungaria 47% 33% 14% 6%
UE-28 32% 34% 17% 16%

55-74
Ungaria 51% 33% 11% 5%
UE-28 40% 35% 14% 11%

TOTAL
Ungaria 49% 33% 13% 6%
UE-28 35% 35% 16% 14%

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online produse având o anumită proveniență în totalul
cumpărătorilor online din Ungaria și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018

State/ regiuni
State/ 
regiuni

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Achiziții de la comercianți online 
naționali

Ungaria 92% 92% 92% 95% 93% 95% 93% 92% 88%
UE-28 92% 89% 91% 91% 89% 88% 88% 89% 87%

Achiziții de la comercianți din alte 
state comunitare

Ungaria 14% 17% 18% 19% 21% 24% 30% 31% 30%
UE-28 22% 22% 23% 25% 26% 29% 30% 32% 33%

Achiziții de la comercianți din alte 
state din afara UE-28

Ungaria 5% 5% 6% 7% 6% 9% 14% 15% 19%

UE-28 12% 13% 12% 13% 14% 17% 18% 20% 23%
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Potrivit datelor furnizate de Eurostat, 86% dintre cumpărătorii online din Ungaria 

cheltuie sume între 1 și 49 euro pentru achizițiile efectuate pe parcursul a 3 luni. 

Numai 6% dintre cumpărătorii maghiari efectuează achiziții online cu o valoare 

cumulată între 50 și 99 euro. Același procent (6%) se poate constata și în cazul  în 

timp celor care cheltuie sume cuprinse între 100 și 499 euro. Achizițiile de peste 500 

euro sunt extrem de rare: 1% până în 1.000 de euro și niciun procent peste acest 

prag.  

Dacă se analizează sumele cheltuite în funcție de categoria de vârstă se constată că 

persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au tendința de a cumpăra online 

produse și servicii având o valoare cuprinsă între 1 și 49 euro (91%).  

Procentele tinerilor care achiziționează produse sau servicii a căror valoare 

cumulată pe parcursul a 3 luni se situează în intervalele 50-99 euro (5%), respectiv 

100-499 euro (4%) sunt foarte scăzute.  

Pe de altă parte, 7% din totalul cumpărătorilor online cu vârste cuprinse între 25 și 

54 de ani cheltuie sume între 100 și 499 euro pentru achizițiile efectuate pe 

parcursul a 3 luni, în timp ce 2% din aceeași categorie de vârstă realizează achiziții 

cu o valoare cumulată de peste 500 euro. Majoritatea persoanelor cu vârste între 55 

și 74 de ani efectuează achiziții online a căror valoare se situează în intervalul 1 și 

49 euro (85%). Și în cazul acestei categorii de vârstă, achizițiile online de peste 500 

de euro sunt extrem de rare (1%). Potrivit Ecommerce Foundation123, valoarea medie 

a cheltuielilor efectuate de un consumator online din Ungaria a crescut de la 316 

euro/an în anul 2013 la 373 euro/an în anul 2015. 

 

                                                           
123 European B2C Ecommerce Report 2016, Ecommerce Foundation 

Ponderea cumpărătorilor care efectuează achiziții de o anumită valoare în totalul cumpărătorilor online din
Ungaria (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Plățile și retururile 

În ceea ce privește modalitățile de plată utilizate de cumpărătorii online din 

Ungaria, majoritatea preferă să achite cu numerar la livrarea produselor comandate 

(52%). Aproape tot atâția cumpărători maghiari prin mijloace electronice obișnuiesc 

să efectueze plata utilizând cardurile bancare de debit/ credit.  

Nu în ultimul rând, 46% dintre cumpărătorii online din Ungaria utilizează portofelul 

electronic, în timp ce 35% recurg la transferul bancar.  

Referitor la modalitățile de livrare a produselor comandate, trei-pătrimi dintre 

cumpărătorii online din Ungaria preferă să recepționeze respectivele produse la 

domiciliu.  

Celelalte metode pentru intrarea în posesie a bunurilor comandate sunt: livrarea 

produselor la un magazin pentru colete (32%), la un oficiu poștal (26%) sau la locul 

de muncă (19%). 

 

Obstacole întâmpinate 

82% din totalul cetățenilor maghiari care au efectuat achiziții online pe parcursul 

ultimului an nu au întâmpinat dificultăți în realizarea acestora. Procentul este 

semnificativ mai mare decât cel înregistrat la nivel comunitar (69%).  

Cele mai frecvente dificultăți întâmpinate de cumpărătorii online din Ungaria sunt:  

▪ nerespectarea perioadei de livrare (10%, comparativ cu 17% la nivelul UE-28), 

▪ livrarea altor produse sau a unora defecte (6%, față de 9% la nivel comunitar),  

▪ dificultăți tehnice de tipul nefuncționării corespunzătoare a site-ului în 

momentul plasării comenzii sau efectuării plății (4%, față de 11% la nivel 

comunitar),  

Principalele metode de plată utilizate de cumpărătorii online
din Ungaria (2017)

Sursa: European Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation

Preferințele cumpărătorilor online din Ungaria referitoare la
modalitățile de livrare a produselor comandate (2017)

Sursa: European Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation
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▪ dificultăți legate de neprimirea unui răspuns satisfăcător în urma unei reclamații 

sau probleme legate de exercitarea căilor de atac (3%, față de 4% la nivel 

comunitar),  

▪ imposibilitatea livrării unor bunuri sau servicii în Ungaria de către comerciantul 

online străin (4%, față de 3% la nivel comunitar), 

▪ costurile de livrare sau preț final superior celui indicat (2%, față de 4% la nivel 

comunitar)  

▪ și săvârșirea unor fraude de tipul netransmiterii produselor comandate sau 

utilizarea abuzivă a datelor cardului de credit (1%, față de 3% la nivel comunitar). 

 

Principalele motive care stau la baza deciziei de a nu efectua achiziții online sunt: 

preferința de a cumpăra personal bunurile sau serviciile și de a le testa, inclusiv 

loialitatea față de magazinele fizice și puterea obișnuinței (84%, comparativ cu 

media europeană de 69%), existența unor temeri privind de securitatea plăților și de 

protecția datelor (45%, față de 25% în UE-28), existența unor temeri legate  de 

recepționarea și returnarea produselor, inclusiv legate de formularea unei 

reclamații sau de exercitarea căilor de atac (38%, față de 16% la nivel european), 

lipsa competențelor necesare efectuării unei achiziții online (30%, comparativ cu 

19% la nivel comunitar), lipsa unui card de plată (29%, față de 12% la nivel european) 

și dificultățile legate de recepționarea produselor (27%, față de 6% la nivel 

european). 

Ponderea cumpărătorilor care întâmpină dificultăți în efectuarea achiziției online în totalul cumpărătorilor
online din Ungaria (2017)

Sursa: Eurostat 2018 
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3.5.2 Analiza sistemului de reglementare 

Principalele prevederi din legislația maghiară care vizează comerțul electronic sunt 

cuprinse în Codul Civil (2013), Legea CVIII privind anumite aspecte juridice ale 

serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale (2001), 

Decretul Guvernamental 45/2014 privind contractele încheiate între consumatori și 

comercianți (2014), Legea XLVII privind interzicerea practicilor comerciale neloiale 

ale întreprinderilor față de consumatori (2008), Legea LVII privind combaterea 

practicilor neloiale și restrictive pe piață (1996) și Legea XLVIII privind condițiile 

esențiale și anumite restricții privind publicitatea (2008). 

Codul Civil (Polgári Törvénykönyvrő) 

Cadrul general de reglementare pentru toate contractele, inclusiv pentru cele 

electronice, se bazează pe Legea V/2013 privind promulgarea Codului Civil124. Codul 

Civil maghiar asigură transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei 

93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, ale 

Directivei 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și 

garanțiile conexe și ale Directivei 2000/31/CE privind anumite aspecte juridice ale 

serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața 

internă. 

În conformitate cu dispozițiile Titlului 5 al Codului Civil maghiar (Formarea și 

interpretarea contractelor), contractele, inclusiv cele electronice, se încheie prin 

exprimarea voinței reciproce și congruente a părților. Dacă oferta și acceptarea sunt 

exprimate cu intenția comună a părților, atunci contractul se consideră încheiat. De 

asemenea, în conformitate cu prevederile Codului Civil din Ungaria, este crucial 

pentru valabilitatea unui contract ca părțile să ajungă la un acord cu privire la toate 

                                                           
124 Legea V/2013 privind promulgarea Codului Civil, Monitorul Oficial nr. 36/2013, paginile 2.382-2.663 

Motivele pentru care cetățenii maghiari nu efectuează achiziții online (2017)

Sursa: Eurostat 2018 
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aspectele esențiale, precum și cele considerate esențiale de către oricare dintre 

părțile relevante (secțiunea 6:63 din Codul Civil). Cu anumite excepții, regulile 

generale din Codul Civil referitoare la ofertare și acceptarea ofertei (adică 

încheierea contractelor) sunt aplicabile în sectorul comerțului electronic B2B și B2C. 

Orice persoană care face o ofertă ce indică în mod clar intenția sa de a stabili un 

raport juridic se obligă prin respectiva ofertă. Ofertantul poate specifica perioada 

în care oferta sa rămâne obligatorie (secțiunea 6:64 din Codul Civil). Potrivit 

secțiunii 6:65 din Codul Civil, oferta poate fi revocată dacă retragerea ajunge la 

destinatar anterior transmiterii acceptării de către acesta din urmă. Același articol 

menționează că o ofertă nu poate fi revocată după intrarea sa în vigoare, dacă 

aceasta este irevocabilă sau dacă oferta stabilește o perioadă limită de timp pentru 

acceptarea ei. 

Codul Civil maghiar distinge între o ofertă obligatorie și o invitație la negociere. O 

ofertă este adresată unei persoane determinate şi exprimă intenția expeditorului 

acesteia de a se obliga în cazul acceptării ei de către destinatar. Oferta trebuie să 

conțină toate elementele esențiale pentru formarea contractului, situație în care 

oferta este obligatorie. Pe de altă parte, invitația la negociere este o propunere 

adresată unor persoane nedeterminate și, chiar dacă este precisă, nu constituie o 

ofertă obligatorie.  

În conformitate cu cele menționate anterior, activitățile de publicitate ale 

produselor sau serviciilor sunt considerate invitații la negociere, întrucât nu conțin 

toate elementele esențiale ale unui contract în sine. Pe de altă parte, depunerea 

unei oferte în cadrul unei proceduri de licitație este considerată a fi obligatorie. 

Conform prevederilor Codului Civil maghiar, expeditorul ofertei are posibilitatea de 

a menționa în cuprinsul acesteia că oferta transmisă nu are un caracter obligatoriu. 

În baza acestei opțiuni, practica uzuală a comercianților este de a menționa în 

cuprinsul ofertei că aceasta este orientativă și nu obligatorie. Într-o astfel de 

situație, retragerea ofertei nu constituie o problemă relevantă. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile Codul Civil, ofertantul poate specifica 

perioada de timp pe durata căreia oferta rămâne obligatorie. Oferta făcută unei 

persoane absente încetează să mai fie obligatorie la expirarea termenului în care se 

poate aștepta ca persoana care a făcut oferta să primească un răspuns în 

circumstanțe obișnuite. Aceste norme se aplică și în cazul anunțurilor electronice. 

Aceasta înseamnă că anunțurile electronice sunt de obicei considerate drept invitații 

la negociere, acestea nefiind obligatorii pentru ofertant. 

În cazul contractelor încheiate la distanță, acestea intră în vigoare între părți atunci 

când declarația de acceptare devine efectivă (secțiunea 6:69 din Codul Civil 

maghiar). Orice act sau fapt al destinatarului unei oferte constituie acceptare dacă 

indică în mod neîndoielnic acordul său cu privire la conținutul ofertei. Dacă 

acceptarea cuprinde modificări sau completări care nu corespund ofertei primite, 

aceasta ar trebui considerată o contraofertă. Cu toate acestea, răspunsul 

destinatarului care conține modificări sau completări la oferta inițială poate valora 
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acceptare atunci când aceste condiții suplimentare nu modifică aspectele esențiale 

ale ofertei. Condițiile suplimentare propuse de destinatarul ofertei vor fi incluse în 

contract, cu excepția cazului în care ofertantul a precizat în mod expres că 

acceptarea ofertei nu se poate realiza decât în termenii propuși inițial sau atunci 

când ofertantul obiectează fără întârzieri nejustificate la modificările sau 

completările aduse la oferta inițială (secțiunea 6:67 din Codul Civil maghiar). 

În general, acceptarea tardivă a ofertei nu produce efecte, cu excepția cazului în 

care autorul ofertei îl înștiințează de îndată pe acceptant despre încheierea 

contractului. Acceptarea făcută în termen, dar ajunsă la ofertant după expirarea 

termenului, din motive neimputabile acceptantului, produce efecte dacă ofertantul 

nu-l înștiințează despre aceasta de îndată (secțiunea 6:68 din Codul Civil maghiar). 

În ceea ce privește condițiile și clauzele standard, Codul Civil din Ungaria le 

definește ca fiind acei termeni contractuali care au fost redactați în prealabil, într-

o manieră unilaterală, de către una dintre părți (comerciant) pentru a fi încorporați 

în cadrul mai multor contracte încheiate cu diferite părți. Prin urmare, acești 

termeni generali nu sunt negociați individual, cumpărătorul (persoană fizică sau 

juridică), neavând posibilitatea de a influența conținutul acestora, în special în cazul 

contractelor de adeziune (secțiunea 6:77 din Codul Civil maghiar). Același articol 

menționează că, în cazul în care oricare dintre părți susține că o clauză contractuală 

standard a fost negociată individual, sarcina probei revine părții care aplică/ 

utilizează respectiva clauză standard.  

Secțiunea 6:78 din Codul Civil din Ungaria prevede că termenii și condițiile generale 

sunt considerate a fi încorporate într-un contract (ceea ce înseamnă că vor genera 

efecte pentru consumatori și persoanele juridice) numai dacă au fost puse la 

dispoziția celeilalte părți înainte de încheierea contractului și dacă au fost 

acceptate de respectiva parte. Acest lucru înseamnă că furnizorii de servicii ale 

societății informaționale nu pot face referire în textul contractelor la condiții 

standard care nu au fost comunicate anterior celeilalte părți, întrucât în acest caz 

nu se poate vorbi despre o acceptare prealabilă a acestora. De asemenea, 

comerciantul trebuie să informeze explicit cealaltă parte cu privire la orice clauze 

contractuale standard care diferă substanțial față de legislația relevantă, practica 

contractuală obișnuită sau față de orice dispoziții aplicate anterior de aceleași părți. 

Aceste condiții generale vor deveni parte a contractului numai dacă cealaltă parte 

le acceptă în mod explicit, în urma unei informări prealabile despre conținutul 

acestora. 

În baza informațiilor menționate anterior se poate concluziona că furnizorii de 

servicii electronice trebuie să obțină acordul prealabil al celeilalte părți privind 

conținutul termenilor și condițiilor generale. De regulă, condițiile și clauzele 

standard sunt publicate de comercianții online din Ungaria pe pagina de pornire a 

website-urilor acestora. Cumpărătorii, persoanele fizice și juridice, nu pot iniția 

comenzi și nu pot lua parte la tranzacțiile derulate prin intermediul platformelor de 

comerț electronic fără parcurgerea integrală a termenilor și condițiilor generale și 
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fără exprimarea explicită a acordului cu privire la conținutul acestora (bifarea unei 

căsuțe de tipul Sunt de acord/ Accept). 

În conformitate cu prevederile Directivei 2011/83/UE privind drepturile 

consumatorilor, secțiunea 6:79 din Codul Civil maghiar menționează în mod clar că 

orice clauză contractuală care conferă comerciantului dreptul de a solicita plăți 

suplimentare pe lângă cea asupra căreia părțile s-au înțeles anterior și prin care se 

remunerează obligația contractuală principală, va fi considerată ca fiind inclusă în 

mod legal în contract numai în măsura obținerii consimțământului expres al 

consumatorului. 

Codul Civil din Ungaria mai precizează că în cazul unei contradicții între o condiție 

generală și orice altă clauză a contractului, aceasta din urmă va prevala, fiind 

considerată a fi integrată în mod legal în cadrul contractului. În cazul comerțului 

electronic de tip B2B, în situația în care o ofertă făcută prin referire la clauzele 

contractuale standard ale vânzătorului este acceptată de cealaltă parte în condițiile 

contractuale proprii, iar între termenii contractuali în cauză nu există contradicție, 

clauzele standard ale ambelor părți devin parte integrantă a contractului. 

Contractul va fi considerat ca fiind încheiat și în situația în care între clauzele 

contractuale standard ale celor două părți există diferențe minore. În acest caz, 

contractul va include numai clauzele standard ale celor două părți care nu sunt 

contradictorii. În cazul existenței unor diferențe semnificative între clauzele 

contractuale standard ale celor două părți, contractul nu va fi considerat ca fiind 

încheiat (secțiunea 6:80 din Codul Civil maghiar). 

În virtutea prevederilor Directivei 2000/31/CE privind comerțul electronic, înainte 

de plasarea comenzii de către destinatarul serviciilor societății informaționale, 

acestuia trebuie să-i fie puse la dispoziție clauzele contractuale și condițiile 

standard ale comerciantului într-un mod care să permită păstrarea și reproducerea 

lor. Orice clauză abuzivă poate fi contestată de partea vătămată. În cazul 

invalidității parțiale a unor clauze contractuale, dispozițiile rămase în urma 

înlăturării celor abuzive vor continua să angajeze părțile, cu excepția situațiilor 

când contractul nu mai poate continua să existe sau nu mai poate fi executat fără 

clauzele eliminate. În conformitate cu legea maghiară, instanțele nu au competența 

de a reechilibra drepturile și obligațiile contractuale ale părților, cu excepția cazului 

în care contractul aduce atingere intereselor oricăreia dintre părți din cauza 

modificărilor fundamentale ale circumstanțelor survenite după încheierea 

contractului. 

Codul Civil maghiar conține și o serie de dispoziții care se referă la contractele 

încheiate prin mijloace electronice, transpunând prevederile din Directiva 

2000/31/CE referitoare la obligațiile de informare ale furnizorilor de servicii ale 

societății informaționale. Astfel, secțiunea 6:82 din Codul Civil menționează că 

furnizorul de servicii ale societății informaționale trebuie să informeze destinatarul 

acestor servicii cu privire la: 

▪ etapele tehnice necesare încheierii contractului; 
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▪ dacă respectivul contract va fi încheiat în scris, va fi arhivat și va fi accesibil sau 

nu; 

▪ mijloacele tehnice de identificare și corectare a erorilor comise la introducerea 

datelor, înainte de acordul celeilalte părți de a încheia contractul; 

▪ limbile propuse pentru încheierea contractului; 

▪ codul de conduită relevant căruia comerciantul i se supune (dacă este cazul), 

precum și informații despre modul în care aceste cod va putea fi consultat 

electronic. 

Potrivit secțiunii 6:83 din Codul Civil, furnizorul de servicii ale societății 

informaționale este obligat să pună la dispoziția destinatarului serviciilor mijloacele 

tehnice adecvate care să îi permită identificarea și corectarea erorilor de 

introducere a datelor înainte de lansarea comenzii. În cazul în care această obligație 

nu este îndeplinită, cealaltă parte are dreptul de a contesta în instanță încheierea 

respectivului contract. Acceptarea transmisă prin mijloace electronice generează 

efecte juridice atunci când este pusă la dispoziția celeilalte părți. Furnizorul de 

servicii ale societății informaționale trebuie să confirme prin mijloace electronice și 

fără amânări nejustificate primirea acceptării (comenzii) transmise de cealaltă 

parte. Cumpărătorul prin mijloace electronice este scutit de orice angajament 

contractual și nu poate fi obligat să execute contractul în cazul în care confirmarea 

nu este transmisă imediat de către furnizorul de servicii ale societății informaționale 

(secțiunea 6:84 din Codul Civil maghiar). Toate prevederile menționate anterior cu 

privire la obligațiile de informare nu se aplică în cazul contractelor încheiate 

exclusiv prin schimburi de mesaje prin poșta electronică sau prin comunicări 

individuale echivalente (secțiunea 6:85 din Codul Civil maghiar). 

Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor de 

comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale  

Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor de comerț 

electronic și ale serviciilor societății informaționale transpune parțial în legislația 

maghiară prevederile Directivei 2000/31/CE privind comerțul electronic125. Legea 

CVIII din 2001, care a fost modificată în câteva rânduri pentru a se asigura deplina 

conformitate cu prevederile legislației comunitare126, definește serviciile societății 

informaționale drept serviciile prestate în mod normal în scopul obținerii unei 

remunerații, la distanță, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a 

beneficiarului serviciului. Legea include dispoziții privind raportarea activităților de 

comerț electronic către Comisia Europeană, furnizarea de date, contractarea, 

protecția datelor și a consumatorilor. De asemenea, modificările aduse Legii CVIII 

din 2001 clarifică aspectele legate de responsabilitățile furnizorilor de servicii ale 

                                                           
125 Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății 
informaționale, Monitorul Oficial nr. 153/2001 
126 Legea XCVII din 2003 de modificare a Legii CVIII din 2001 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor de comerț electronic 
și ale serviciilor societății informaționale (intrată în vigoare la 1 ianuarie 2004), Legea LXIX din 2004 de modificare a anumitor 
acte în vederea armonizării legale în legătură cu participarea la Spațiul Economic European (intrată în vigoare la 10 iulie 2004) 
și Legea CLXXI din 2005 de modificare a Legii CVIII din 2001 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor de comerț electronic 
și ale serviciilor societății informaționale (intrată în vigoare la 1 ianuarie 2006).   
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societății informaționale și ale furnizorilor intermediari de servicii, completând 

totodată dispozițiile privind protecția datelor. Principalii actori ai sistemului 

instituțional responsabil cu punerea în aplicare a Legii CVIII din 2001 sunt 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (NFH) și Autoritatea 

Națională de Media și Info-comunicaţii (NMHH). 

Legea comerțului electronic din Ungaria transpune principiul țării de origine statuat 

prin articolul 3 al Directivei 2000/31/CE. Astfel, dispozițiile legii maghiare privind 

comerțul electronic se aplică oricăror servicii ale societății informaționale furnizate 

de pe teritoriul Ungariei sau destinate teritoriului Ungariei, dar și tuturor 

companiilor și persoanelor fizice care furnizează sau primesc astfel de servicii. 

Întrucât în forma sa inițială Legea CVIII din 2001 nu respecta pe deplin principiul 

țării de origine, Legea CLXXI din 2005 a introdus mențiunea conform căreia 

dispozițiile naționale referitoare la domeniul coordonat nu se aplică prestatorilor de 

servicii stabiliți pe teritoriul Spațiului Economic European care prestează servicii pe 

teritoriul Ungariei (articolul 1 al Legii CVIII din 2001). De asemenea, Legea CLXXI din 

2005 a introdus definiția domeniului coordonat, care, potrivit articolului 2 al 

versiunii curente a legii maghiare a comerțului electronic, reprezintă acele cerințe 

pe care furnizorul de servicii ale societății informaționale trebuie să le respecte și 

care vizează: 

▪ accesul la activitatea unui serviciu al societății informaționale, cum ar fi 

cerințele în materie de calificare, autorizare și notificare; 

▪ desfășurarea activității unui serviciu al societății informaționale, cum ar fi 

cerințele privind comportamentul furnizorului de servicii, cerințe legate de 

calitatea sau conținutul serviciului, inclusiv în materie de publicitate și contracte 

sau privind răspunderea furnizorului de servicii. 

De asemenea, articolul 2 din Legea CLXXI din 2005 privind comerțul electronic 

definește furnizorul intermediar de servicii drept orice furnizor de servicii ale 

societății informaționale care este implicat/ angajat în: 

▪ transmiterea într-o rețea de comunicații a informațiilor furnizate de un 

destinatar al serviciului sau în furnizarea accesului la rețeaua de comunicații 

(simpla transmitere - mere conduit și accesul la rețea); 

▪ transmiterea într-o rețea de comunicații a informațiilor furnizate de un 

destinatar al serviciului și care presupune stocarea automată, intermediară și 

temporară a acestor informații, cu scopul unic de a eficientiza transmiterea mai 

departe a informaților către alți destinatari ai serviciului, la cerere (caching); 

▪ stocarea informațiilor furnizate de destinatarul serviciului (hosting); 

▪ furnizarea de instrumente destinatarului serviciului pentru localizarea 

informațiilor (servicii de localizare). 

Din analiza acestei definiții se poate constata că, spre deosebire de prevederile 

Directivei 2000/31/CE, legea maghiară a comerțului electronic include și dispoziții 

care reglementează serviciile de căutare. 
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Ca regulă generală, furnizorii de servicii ale societății informaționale sunt 

responsabili pentru orice prejudiciu cauzat de furnizarea unor informații ilegale 

(articolul 7 al Legii CVIII din 2001). Furnizorul intermediar de servicii nu este 

responsabil pentru prejudiciile cauzate unei terțe părți în cazul în care informațiile 

provin dintr-o sursă externă și sunt transmise, stocate sau făcute accesibile în cursul 

furnizării unui serviciu al societății informaționale, atâta timp cât furnizorul 

acționează cu bună credință și îndeplinește un set de cerințe. Astfel, potrivit 

articolului 8 din Legea CVIII privind comerțul electronic, furnizorii intermediari de 

servicii ale societății informaționale care oferă acces la rețeaua de comunicații nu 

sunt responsabili pentru simpla transmitere a informațiilor (mere conduit) dacă 

respectivii furnizori: 

▪ nu inițiază transmiterea; 

▪ nu selectează destinatarul transmiterii; și 

▪ nu selectează sau modifică informațiile care fac obiectul transmiterii. 

Furnizorii intermediari de servicii ale societății informaționale nu sunt responsabili 

nici pentru stocarea automată, intermediară și temporară a informațiilor transmise 

(caching), dacă: 

▪ nu  modifică informația; 

▪ îndeplinesc condițiile de acces la informație; 

▪ se conformează normelor privind actualizarea informației, larg recunoscute pe 

scară largă și folosite de întreprinderile din sector; 

▪ nu împiedică folosirea licită a tehnologiei, larg recunoscută și folosită în 

industrie, în scopul de a obține date privind utilizarea informației; și 

▪ acționează prompt pentru eliminarea informațiilor pe care le-au stocat sau 

pentru a bloca accesul la acestea de îndată ce iau la cunoștință că informațiile 

transmise inițial au fost eliminate din rețea ori accesul a fost blocat sau că o 

instanță sau o autoritate administrativă a dispus eliminarea informației sau 

blocarea acesteia (articolul 9 din Legea CVIII privind comerțul electronic). 

Furnizorii intermediari de servicii ale societății informaționale care stochează 

informațiile la cererea unui destinatar al serviciului (hosting) nu sunt responsabili 

pentru informația stocată, dacă: 

▪ nu au cunoștință despre activitatea sau informația ilicită, iar în ceea ce privește 

acțiunile în daune, nu au cunoștință despre fapte sau circumstanțe din care să 

rezulte că activitatea sau informația este vădit ilicită; sau 

▪ din momentul în care iau la cunoștință despre acestea, acționează prompt pentru 

a elimina informațiile sau pentru a bloca accesul la acestea (articolul 10 din 

Legea CVIII privind comerțul electronic). 

Nu în ultimul rând, Legea CVIII din 2001 privind comerțul electronic prevede și 

limitarea răspunderii furnizorilor de servicii oferite de motoarele de căutare (search 

engines). Astfel de furnizori de servicii ale societății informaționale oferă 

instrumente care facilitează căutarea de informații. Legea maghiară privind 
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comerțul electronic prevede că acest tip de prestator nu este responsabil pentru 

pagubele cauzate prin asigurarea accesului la informație, în cazul în care furnizorii: 

▪ nu au cunoștință despre activitatea ilegală legată de informații și nu au 

cunoștință despre faptul că informațiile încalcă dreptul sau interesul legitim al 

oricărei părți; sau 

▪ din momentul în care iau la cunoștință despre acestea, acționează prompt pentru 

a elimina informațiile sau pentru a bloca accesul la acestea (articolul 11 din 

Legea CVIII privind comerțul electronic). 

De remarcat că răspunderea furnizorilor de servicii de căutare este subsumată celei 

aferente prestatorilor intermediari de servicii ale societății informaționale care 

stochează informațiile (hosting providers), întrucât furnizorii de motoare de căutare 

realizează numai clasificarea informațiilor puse la dispoziție de terți. Legea CVIII din 

2001 privind comerțul electronic prevede că furnizorul intermediar de servicii care 

stochează informațiile (hosting) sau care oferă servicii de căutare (search engines) 

nu este scutit de răspundere atunci când destinatarul serviciului acționează sub 

autoritatea sau sub controlul acestuia. În plus, limitarea răspunderii prestatorului 

intermediar de servicii nu afectează posibilitatea ca o instanță judecătorească sau 

o autoritate administrativă să impună furnizorului de servicii să pună capăt unei 

încălcări sau să o prevină și nici să instituie proceduri de reglementare a eliminării 

informațiilor sau blocării accesului la acestea (articolul 12 din Legea CVIII privind 

comerțul electronic). 

În cazul încălcării drepturilor de autor și a celor asupra mărcilor comerciale, 

furnizorii serviciilor de stocare temporară a informațiilor (caching), ai serviciilor de 

stocare (hosting) și ai serviciilor de căutare (search engines), dar nu și prestatorii 

responsabili pentru simpla transmitere a informațiilor (mere conduit) trebuie să 

pună în aplicare procedura de notificare și retragere (notice and take-down 

procedure) prevăzută în Legea CVIII privind comerțul electronic pentru a beneficia 

de exonerarea de răspundere. Orice titular al unui drept protejat de legea 

drepturilor de autor, al cărui drept exclusiv a fost încălcat de informațiile la care 

furnizorul de servicii a înlesnit accesul, poate solicita eliminarea informațiilor care 

încalcă dreptul său, prin trimiterea către prestator a unei notificări sub forma unui 

document sub semnătură privată cu forță probatorie sau a unui act notarial. Această 

notificare trebuie să conțină:  

▪ obiectul încălcării proprietății intelectuale și faptele care susțin încălcarea 

drepturilor de autor și a celor asupra mărcilor comerciale; 

▪ datele necesare identificării informațiilor ilegale;   

▪ numele titularului dreptului protejat, adresa de domiciliu sau sediul social al 

acestuia, numărul de telefon și adresa sa de poștă electronică. 

În termen de douăsprezece ore de la primirea notificării, furnizorul de servicii ale 

societății informaționale este obligat să ia măsurile necesare pentru eliminarea 

informațiilor ilegale sau pentru blocarea accesului la acestea. În același timp, în 

termen de trei zile lucrătoare, prestatorul de servicii ale societății informaționale 
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trebuie să informeze în scris destinatarul serviciului care a furnizat informațiile ce 

încalcă proprietatea intelectuală, indicând numele titularului dreptului și 

notificarea acestuia, în baza căreia informațiile au fost eliminate. 

Furnizorul de servicii ale societății informaționale poate refuza să se conformeze 

notificării prin care se solicită eliminarea informațiilor sau blocarea accesului la 

acestea, în cazul în care a luat deja măsurile necesare acționând în urma notificării 

aceluiași titular sau a reprezentantului său autorizat, cu excepția situației în care 

eliminarea informației sau blocarea accesului la aceasta a fost dispusă de o instanță 

sau o altă autoritate. 

În termen de opt zile de la primirea notificării, destinatarul afectat al serviciului 

societății informaționale poate contesta eliminarea informațiilor în cauză, 

transmițând furnizorului un document sub semnătură privată cu forță probatorie sau 

un act notarial. Contestația/ obiecția trebuie să conțină:  

▪ datele privind identificarea informațiilor eliminate sau la care accesul a fost 

blocat, inclusiv adresa la care informația a fost anterior găzduită, precum și 

datele privind identificarea destinatarului afectat al serviciului; 

▪ o declarație, inclusiv o justificare, prin care se declară că informațiile furnizate 

de destinatarul serviciului nu au încălcat proprietatea intelectuală a titularului 

dreptului indicat în notificare. 

După recepționarea obiecției, furnizorul de servicii procedează fără întârziere la 

restabilirea accesului la informațiile în cauză și transmite simultan o copie a acesteia 

titularului dreptului, cu excepția cazului în care eliminarea informațiilor sau 

blocarea accesului la acestea a fost dispusă de o instanță sau o altă autoritate. În 

cazul în care destinatarul afectat al serviciului admite încălcarea drepturilor, nu 

formulează o obiecție în termenul prestabilit sau depune o contestație care nu 

conține elementele obligatorii, furnizorul de servicii ale societății informaționale 

păstrează restricția privind accesul la informațiile ilegale.  

În termen de zece zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea furnizorului 

de servicii cu privire la restabilirea accesului la informațiile în cauză, titularul 

dreptului poate apela la instanță pentru emiterea unui ordin de interdicție sau poate 

formula o plângere penală împotriva autorului informațiilor ce încalcă drepturile de 

proprietate intelectuală. În termen de douăsprezece ore de la primirea hotărârii 

judecătorești prin care se dispun măsuri provizorii, furnizorul de servicii blochează 

din nou accesul la informațiile pretins ilegale sau le elimină. În termen de o zi 

lucrătoare, furnizorul de servicii notifică destinatarului afectat al serviciului măsura 

luată, furnizând o copie a hotărârii judecătorești. 

Titularul dreptului are obligația de a informa furnizorul de servicii ale societății 

informaționale cu privire la toate hotărârile definitive adoptate de instanță, inclusiv 

aprobarea sau respingerea oricărei cereri de măsuri provizorii. Furnizorul de servicii 

trebuie să respecte dispozițiile cuprinse în rezoluțiile finale fără întârzieri 

nejustificate. Furnizorul de servicii ale societății informaționale nu este responsabil 
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pentru eventualele prejudicii cauzate titularului dreptului atunci când se 

conformează întocmai prevederilor procedurii de notificare și retragere descrisă 

anterior. 

Decretul Guvernamental 45/2014 (II.26) privind contractele încheiate 

între consumatori și comercianți  

Decretul Guvernamental 45/2014 privind contractele încheiate între consumatori și 

comercianți (II.26)127 transpune în legislația maghiară prevederile Directivei 

2011/83/UE privind drepturile consumatorilor. Aceste dispoziții se aplică tuturor 

contractelor încheiate între comercianți și consumatori, cu excepția celor care 

presupun prestarea unor servicii sociale, de sănătate sau financiare, a unor servicii 

pentru călătorii, vacanțe și circuite, a serviciilor de transport de pasageri, a jocurilor 

de noroc sau a celor care vizează achiziția, sau transferul proprietăților imobiliare 

(articolul 2 al Decretului Guvernamental). 

Pentru a produce efecte obligatorii asupra consumatorului, încheierea contractelor 

la distanță (inclusiv cele electronice) trebuie să fie precedată de furnizarea de către 

comerciant a următoarelor tipuri de informații (articolul 11 al Decretului 

Guvernamental): 

▪ principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor;  

▪ denumirea comercială a vânzătorului;  

▪ coordonatele geografice ale comerciantului și datele de contact ale acestuia; 

▪ prețul total al bunurilor și serviciilor cu toate taxele incluse;  

▪ costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii 

contractului;  

▪ modalitățile de plată și livrare, termenele de livrare și plată, precum și politica 

comerciantului de soluționare a reclamațiilor;  

▪ existența sau inexistența dreptului de retragere, condițiile, termenele și 

procedurile de exercitare a acestui drept;  

▪ mențiuni privind costul aferent returnării bunurilor în caz de retragere;  

▪ informația potrivit căreia consumatorul este ținut să achite comerciantului 

costuri rezonabile, în anumite situații în care acesta își exercită dreptul de 

retragere;  

▪ informația conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere 

în cazul în care acesta nu este aplicabil, precum și informația cu privire la 

circumstanțele în care consumatorul își pierde dreptul de retragere; 

▪ mențiuni privind existența unei garanții legale privind conformitatea bunurilor;  

▪ condițiile de asistență post-vânzare acordată consumatorului;  

▪ codurilor de conduită relevante și modalitatea de accesare ale acestora;  

▪ durata contractului;  

▪ durata minimă de valabilitate a obligațiilor care revin consumatorului conform 

contractului (dacă este cazul);  

                                                           
127 Decretul Guvernamental 45/2014 privind contractele încheiate între consumatori și comercianți, Monitorul Oficial nr. 
30/2014 



 

230 

▪ existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care 

trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea comerciantului (dacă este 

cazul);  

▪ funcționalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecție pentru 

conținutul digital (dacă este cazul);  

▪ interoperabilitatea relevantă a conținutului digital cu componentele hardware și 

software de care comerciantul are cunoștință sau se poate presupune în mod 

rezonabil că are cunoștință (dacă este cazul);  

▪ posibilitatea și modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de 

depunere și soluționare a reclamațiilor căruia i se supune comerciantul.  

Neîndeplinirea sau neexecutarea obligațiilor contractuale care derivă dintr-un 

contract încheiat la distanță este reglementată în mod diferit în cazul tranzacțiilor 

B2C și a celor B2B. Pentru tranzacțiile de tipul B2C, cu excepția cazului în care 

părțile au convenit altfel, comerciantul este obligat să livreze bunurile către 

consumator, fără întârziere nejustificată și în cel mult 30 de zile de la încheierea 

contractului. În cazul în care comerciantul nu-și îndeplinește obligația de a livra 

bunurile în intervalul celor 30 de zile, consumatorul poate solicita efectuarea livrării 

într-un termen suplimentar. Dacă nici în acest caz comerciantul nu reușește să 

livreze bunurile comandate, consumatorul are dreptul de a rezilia contractul. În 

această situație, comerciantul este obligat să ramburseze fără întârzieri 

nejustificate toate sumele plătite de consumator. 

În cazul tranzacțiilor de tipul B2B, se aplică prevederile Codului Civil maghiar, 

conform căruia, în cazul în care părțile nu au convenit altfel, oricare dintre părți 

poate solicita executarea simultană a obligațiilor care revin celeilalte părți. În cazul 

neîndeplinirii obligațiilor contractuale, cumpărătorul poate solicita vânzătorului să 

execute contractul, sau, în cazul în care cumpărătorul nu mai este interesat de 

implementarea contractului, acesta îl poate rezilia. Entitatea juridică cumpărătoare 

nu este ținută să demonstreze pierderea interesului pentru executarea contractului 

în cazul în care contractul ar fi trebuit să fie implementat până la o anumită dată 

sau dacă termenul suplimentar acordat de cumpărător a expirat deja. De asemenea, 

dacă executarea contractului nu este posibilă din motive imputabile vânzătorului, 

atunci cumpărătorul va avea dreptul să solicite daune-interese. 

Dreptul de retragere este consacrat în articolele 20-30 din Decretul Guvernamental 

45/2014 privind contractele încheiate între consumatori și comercianți (II.26). 

Consumatorului i se acordă dreptul de a se retrage dintr-un contract la distanță 

(inclusiv contract electronic) în termen de 14 zile fără a fi nevoit să justifice decizia. 

În cazul achiziționării online a unui bun, perioada celor 14 zile se calculează din ziua 

în care consumatorul intră în posesia fizică a acestuia. Pentru comenzile electronice 

de bunuri multiple, perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la momentul 

în care ultimul bun ajunge în posesia fizică a consumatorului. Același interval de 

timp este valabil și în cazul în care se comandă un bun format din mai multe loturi, 

perioada de retragere calculându-se de la momentul livrării ultimului lot. În cazul 

contractelor de prestări servicii, perioada de retragere se calculează din ziua care 
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urmează datei de încheiere a contractului. În cazul în care comerciantul omite să 

informeze consumatorul privind dreptul acestuia de a se retrage din contract, 

perioada de retragere se extinde cu 12 luni de la sfârșitul perioadei inițiale de 

retragere. 

Comerciantul este obligat să ramburseze toate sumele pe care le-a primit drept 

plată din partea consumatorului în maximum 14 zile de la data la care a fost informat 

despre decizia de retragere din contract. Comerciantul trebuie să utilizeze aceleași 

modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu 

excepția cazului în consumatorul este de acord cu o altă modalitate de plată și cu 

condiția ca acesta din urmă să nu trebuiască să plătească comisioane în urma 

rambursării. Pe de altă parte, în cazul exercitării dreptului de retragere, 

consumatorul este obligat să returneze comerciantului bunurile în termen de 

maximum 14 zile de la data comunicării deciziei sale de retragere din contract. 

Singurele costuri care pot fi imputate consumatorului sunt cele legate de returnarea 

bunurilor, în măsura în care comerciantul l-a informat în prealabil despre obligația 

de a suporta aceste costuri. Sunt exceptate de la această regulă situațiile în care 

consumatorul a solicitat în mod expres comerciantului să înceapă prestarea 

serviciilor înaintea expirării perioadei de retragere, comerciantul s-a conformat 

acestei cerințe, iar consumatorul și-a exercitat ulterior dreptul de retragere din 

contract, în intervalul celor 14 zile. În acest caz, comerciantul este îndreptățit să 

restituie numai o parte din valoarea bunurilor comandate, suma rambursată fiind 

proporțională cu stadiul furnizării serviciilor până la momentul în care consumatorul 

și-a anunțat intenția de retragere din contract. Nu în ultimul rând, Decretul 

Guvernamental 45/2014 privind contractele încheiate între consumatori și 

comercianți (II.26) prezintă exhaustiv situațiile în care consumatorul nu beneficiază 

de dreptul de a se retrage din contract (bunuri confecționate după specificațiile 

sale, bunuri perisabile, bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de 

pe piața financiară, bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive legate de 

protecția sănătății sau de igienă etc.). 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (NFH) și Inspectoratele 

Regionale pentru Protecția Consumatorilor, aflate în subordinea acesteia, dețin 

principalele competențe în domeniul protecției consumatorilor. În plus, alături de 

Autoritatea pentru Concurență din Ungaria (GVH) și de Banca Națională a Ungariei 

(MNB), NFH deține competențe în supravegherea practicilor comerciale neloiale 

care afectează consumatorii. NFH vizează asigurarea protecției consumatorilor, a 

siguranței și a sănătății acestora, prin supravegherea activă a comerțului, inclusiv a 

celui electronic, și prin protejarea intereselor economice ale consumatorilor. NFH 

efectuează controale/ inspecții continue în sectorul comerțului pentru a verifica 

respectarea cerințelor legale referitoare la furnizarea de informații adecvate 

consumatorilor, pentru a elimina clauzele abuzive din contracte și pentru a 

împiedica inducerea în eroare a consumatorilor prin utilizarea unor practici 

comerciale înșelătoare și agresive. 
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NFH funcționează ca un birou central aflat sub controlul Ministerului Inovării și 

Tehnologiei. Asigurarea protecției consumatorilor și supravegherea pieței revin în 

primă instanță Inspectoratelor Regionale pentru Protecția Consumatorilor, NFH 

având competențe de rang superior. NFH găzduiește și Centrul European al 

Consumatorilor din Ungaria (EFK). Acesta oferă asistență consumatorilor maghiari 

care se confruntă cu litigii rezultate în urma încheierii unor contracte cu comercianți 

din alte state comunitare, dar și sprijin cetățenilor europeni care întâmpină 

dificultăți de natură juridică urmare încheierii unor contracte cu comercianții 

maghiari. 

Principalele atribuții ale NFH cuprind: 

▪ emiterea de puncte de vedere privind proiectele legislative din sectorul 

protecției consumatorilor; 

▪ formularea de propuneri de modificare a dispozițiilor legale privind protecția 

consumatorilor; 

▪ participarea la elaborarea politicii naționale în domeniul protecției 

consumatorilor și monitorizarea punerii în aplicare a acesteia; 

▪ supravegherea siguranței și conformității bunurilor și serviciilor în calitate de 

operator al Sistemului de Informare și Comunicare pentru Supravegherea Pieței; 

▪ îndeplinirea sarcinilor care îi revin din calitatea de Punct național de Contact 

pentru Sistemul de Alertă Rapidă RAPEX pentru produsele periculoase; 

▪ îndeplinirea atribuțiilor care îi revin în calitate de principală autoritate 

competentă pentru Rețeaua de Cooperare în Domeniul Protecției Consumatorilor 

(CPC-Net); 

▪ acordarea de asistență tehnică ONG care reprezintă interesele consumatorilor 

pentru a spori cunoștințele și nivelul de conștientizare în rândul acestora; 

▪ desfășurarea de investigații și publicarea rezultatelor acestora; 

▪ elaborarea de materiale metodologice pentru promovarea și armonizarea 

activităților desfășurate la nivelul administrațiilor locale și care vizează protecția 

consumatorilor;  

▪ oferirea de sprijin și furnizarea de expertiză birourilor de consultanță ale 

administrațiilor locale; 

▪ monitorizarea condițiilor contractuale standard utilizate la încheierea 

contractelor cu consumatorii și inițierea de proceduri pentru a determina 

eliminarea clauzelor abuzive. 

Pe lângă posibilitatea de a-și apăra drepturile prin sesizarea NFH, consumatorii 

maghiari pot apela și la instanțele civile și la curțile de arbitraj. Legea maghiară nu 

obligă consumatorii să urmeze una dintre căi, alegerea uneia dintre opțiuni fiind un 

atribut exclusiv al consumatorilor. Cu toate acestea, în cazul în care consumatorul 

alege să contacteze comerciantul înainte de a apela la instituțiile menționate 

anterior, în vederea unei soluționări pe cale amiabilă, comerciantul are obligația de 

a-l informa pe consumator despre existența acestor instituții și competențele lor.  
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Atât NFH, cât și curțile de arbitraj analizează reclamațiile consumatorilor din punct 

de vedere al respectării formei contractului și a procedurilor prevăzute de legislația 

privind protecția consumatorilor. În general, cele două instituții analizează 

modalitatea în care s-a realizat informarea consumatorilor și dacă acestora le-au 

fost puse la dispoziție documentele de utilizare a produselor (manualele de utilizare) 

și toate informațiile necesare exercitării drepturilor. Pe de altă parte, instanțele de 

drept civil dețin competențe în ceea ce privește aspectele materiale ale 

contractelor, respectiv validitatea termenilor, condițiilor și clauzelor din 

contractele încheiate între consumator și comerciantul online. De asemenea, refuzul 

comerciantului online de a repara un produs comandat și livrat poate fi contestat 

numai în instanțele de drept civil. 

Comercianții maghiari sunt obligați să participe la procedura de arbitraj, dar nu au 

obligația de a respecta decizia curții de arbitraj. Pe de altă parte, comercianții 

internaționali nu sunt obligați să participe la procedura de arbitraj și nici să respecte 

decizia arbitrală. Soluțiile pot fi contestate, curtea de arbitraj având dublu grad de 

jurisdicție. În cazul în care comerciantul nu este de acord cu decizia de arbitraj, 

consumatorul poate depune reclamație la NFH sau la instanța de drept civil. 

Consumatorul maghiar preferă curțile de arbitraj în detrimentul NFH și al instanțelor 

de judecată. Acest lucru se explică prin:  

▪ obligativitatea comercianților maghiari de a include în corespondența cu 

consumatorii detalii cu privire la instituțiile de arbitraj competente să 

soluționeze reclamațiile;  

▪ obligativitatea comercianților maghiari de a participa la procedurile arbitrale, 

fără ca acest lucru să presupună și obligativitatea respectării hotărârii;  

▪ obligativitatea comercianților maghiari de a adera la camera de comerț din 

jurisdicția de care aparțin, curțile de arbitraj fiind dezvoltate de aceste camere 

de comerț. 

Amenzile aplicate de autoritățile maghiare competente variază între 15.000 forinți 

și 5% din cifra de afaceri anuală, dar nu mai mult de 2 miliarde forinți. În cazul IMM, 

amenzile sunt limitate la 500 milioane forinți. 

Legea XLVII din 2008 privind interzicerea practicilor comerciale neloiale 

ale întreprinderilor față de consumatori, Legea LVII din 1996 privind 

combaterea practicilor neloiale și restrictive pe piață și Legea XLVIII din 

2008 privind condițiile esențiale și anumite restricții privind 

publicitatea   

Publicitatea prin mijloace electronice este guvernată în Ungaria de aceleași reguli 

precum cele aplicabile altor canale publicitare: Legea XLVII din 2008 privind 

interzicerea practicilor comerciale neloiale ale întreprinderilor față de 

consumatori128, Legea LVII din 1996 privind combaterea practicilor neloiale și 

                                                           
128 Legea XLVII din 2008 privind interzicerea practicilor comerciale neloiale ale întreprinderilor față de consumatori, Monitorul 
Oficial nr. 95/2008 
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restrictive pe piață129 (Legea concurenței) și Legea XLVIII din 2008 privind condițiile 

esențiale și anumite restricții privind publicitatea130 (Legea privind publicitatea). 

Legea XLVII din 2008 privind interzicerea practicilor comerciale neloiale ale 

întreprinderilor față de consumatori transpune în legislația națională prevederile 

Directivei 2005/29/EC privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de 

pe piața internă față de consumatori. Legea interzice practicile comerciale neloiale 

în raport cu consumatorii, respectiv practicile înșelătoare și cele agresive. Potrivit 

articolului 3 din Legea XLVII din 2008, o practică comercială este neloială dacă sunt 

îndeplinite cumulativ două condiții: 

▪ este contrară cerințelor diligenței profesionale, respectiv nu îndeplinește nivelul 

de competență specializată și de considerație pe care comerciantul poate să îl 

exercite în mod rezonabil față consumatori, în conformitate cu practica 

comercială loială și/ sau principiul general al bunei credințe în domeniul de 

activitate al comerciantului (cerința privind diligența profesională); și 

▪ reduce sau poate reduce semnificativ posibilitatea consumatorului mediu de a 

lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la un produs, determinându-l sau 

putându-l determina să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat-o în altă 

situație (denaturarea comportamentului consumatorului).  

Articolul 6 al Legii XLVII din 2008 definește practicile comerciale înșelătoare drept 

acele practici care conțin informații false, fiind mincinoase și care pot induce în 

eroare consumatorul mediu cu privire la unul sau mai multe dintre următoarele 

elemente, determinând sau putând determina o decizie comercială pe care 

consumatorul nu ar fi luat-o în altă situație: 

▪ existența sau natura produsului; 

▪ principalele caracteristici ale produsului (execuția, compoziția, specificațiile 

tehnice și accesoriile, cantitatea, originea geografică sau comercială, metoda și 

data fabricației sau furnizării, disponibilitatea și livrarea, utilizarea, adecvarea 

pentru utilizarea preconizată și avantajele,  riscurile asociate utilizării, efectele 

asupra mediului, impactul asupra sănătății, caracteristicile esențiale ale testelor 

sau controalelor efectuate asupra produsului); 

▪ prețul sau modalitatea de calcul al acestuia; 

▪ avantajele fiscale furnizate în legătură cu utilizarea produsului; 

▪ necesitatea unui serviciu, a unei piese, înlocuiri sau reparații; 

▪ asistența post-vânzare și soluționarea reclamațiilor; 

▪ natura, calitățile și drepturile comerciantului sau ale reprezentantului său, 

precum identitatea și patrimoniul, calificările, statutul, aprobarea, afilierea sau 

relațiile sale și drepturile de proprietate industrială, comercială sau intelectuală 

sau premiile și distincțiile sale; 

                                                           
129 Legea LVII din 1996 privind combaterea practicilor neloiale și restrictive pe piață, Monitorul Oficial nr. 56/1996 
130 Legea XLVIII din 2008 privind condițiile esențiale și anumite restricții privind publicitatea, Monitorul Oficial nr. 95/2008 
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▪ amploarea implicării comerciantului, motivația practicii comerciale și natura 

procesului de vânzare, orice afirmație sau simbol care sugerează sponsorizarea 

sau sprijinul direct sau indirect acordat comerciantului sau produsului; și 

▪ drepturile consumatorilor, inclusiv dreptul de înlocuire sau de rambursare. 

Potrivit aceluiași articol, sunt considerate practici comerciale înșelătoare și cele 

care:  

▪ pot crea confuzie cu produse, mărci comerciale, denumiri comerciale sau alte 

semne distinctive ale unui concurent; 

▪ presupun nerespectarea de către comerciant a angajamentelor din codul de 

conduită pe care acesta s-a angajat să îl respecte, cu condiția ca: 

o angajamentul să nu fie o simplă afirmație, ci o obligație asumată în mod ferm 

și care poate fi verificată; și 

o comerciantul să indice în cadrul unei practici comerciale că respectă codul 

respectiv. 

Omisiunile înșelătoare sunt acele practici comerciale care constau în: 

▪ omiterea unei informații semnificativă de care consumatorul mediu are nevoie 

în contextul respectiv pentru a lua o decizie comercială în cunoștință de cauză; 

sau 

▪ disimularea unei informații semnificative, furnizarea ei într-o manieră neclară, 

neinteligibilă, ambiguă sau nepotrivită, nedeclararea intenției comerciale 

adevărate sau determinarea consumatorului mediu de a lua o decizie comercială 

pe care nu ar fi luat-o în alte împrejurări (articolul 7 al Legii XLVII din 2008). 

Conform articolului 8 al Legii XLVII din 2008, practicile comerciale sunt agresive 

atunci când acestea modifică sau pot modifica în mod semnificativ, prin hărțuire, 

constrângere, inclusiv prin forță fizică sau printr-o influență nejustificată, libertatea 

de alegere sau conduită a consumatorului mediu. Pentru a determina dacă o practică 

comercială este agresivă, legea maghiară notează că ar trebui să se ia în 

considerare:  

▪ momentul, locul, natura și persistența ei; 

▪ folosirea de limbaj și comportament amenințător sau nejustificat; 

▪ exploatarea de către comerciant, în cunoștință de cauză, a oricărui eveniment 

nefast sau a oricărei situații deosebit de grave care afectează modul de a judeca 

al consumatorilor, pentru a influența decizia consumatorului cu privire la produs; 

▪ orice bariere necontractuale, oneroase sau disproporționate, impuse de 

comerciant în cazul în care un consumator dorește să-și exercite drepturile 

contractuale, inclusiv dreptul de a rezilia un contract sau de a se îndrepta spre 

un alt produs sau comerciant; 

▪ orice amenințare de intentare a unei acțiuni care nu este posibilă din punct de 

vedere legal. 
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Directiva 2005/29/EC nu conține nicio dispoziție referitoare la răspunderea specifică 

a comercianților care utilizează practici comerciale neloiale. Prin urmare, statelor 

membre le revine sarcina de a stabili regimul răspunderii pentru încălcarea 

dispozițiilor naționale adoptate pentru a pune în aplicare prevederile directivei. 

Legea maghiară adoptă principiul interesului în regimul juridic al răspunderii. În 

consecință, comerciantul, care este direct interesat de vânzarea și promovarea 

produselor este responsabil pentru orice încălcare a interdicției utilizării practicilor 

comerciale neloiale. 

Având în vedere cele menționate anterior, articolul 9 al Legii XLVII din 2008 

stipulează că răspunderea pentru orice încălcare a interdicției utilizării practicilor 

comerciale neloiale revine entității comerciale direct interesate de promovarea sau 

comercializarea produselor care fac obiectul practicii comerciale în cauză. 

Comerciantul direct interesat de vânzarea produselor este responsabil și în cazul în 

care practica comercială se desfășoară în baza unui contract de către o entitate 

terță, care acționează în numele sau pentru comerciantul în cauză. În cazul unei 

încălcări care rezultă din modul de reprezentare a comunicării comerciale, 

comerciantul, entitatea care creează comunicarea comercială și cea care o face 

disponibilă prin mijloace adecvate poartă răspunderea solidară pentru orice 

prejudiciu cauzat de practica comercială neloială. 

Legea XLVII din 2008 conferă Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 

(NFH) principalele competențe legate de supravegherea practicilor comerciale 

neloiale. Atunci când este vorba despre practicile comerciale neloiale de pe piața 

financiară, competențele revin Autorității de Supraveghere Financiară din Ungaria. 

Nu în ultimul rând, Autoritatea pentru Concurență din Ungaria (GVH) are atribuții 

în ceea ce privește investigarea practicilor comerciale neloiale, în cazul în care 

acestea sunt de natură a afecta în mod semnificativ nivelul concurenței. 

Dispozițiile Legii LVII din 1996 privind combaterea practicilor neloiale și restrictive 

pe piață (Legea concurenței) se aplică activităților dintre întreprinderile maghiare, 

inclusiv între comercianții online. Legea interzice manipularea deciziilor comerciale 

și utilizarea practicilor comerciale care produc sau pot produce pagube celorlalți 

participanți pe piață (inclusiv pe piața comerțului electronic). Articolul 8 al Legii 

maghiare a concurenței definește inducerea în eroare a celorlalți participanți pe 

piață drept orice comunicare comercială, inclusiv orice comunicare a informațiilor, 

indiferent de modul de publicare a acestora, respectiv orice comportament, 

acțiune, demers sau omisiune efectuată de o întreprindere în legătură directă cu 

vânzarea, furnizarea sau promovarea produselor sale și care: 

▪ în ceea ce privește informațiile materiale, conține informații incorecte sau 

prezintă fapte într-o manieră care este înșelătoare sau este susceptibilă de a 

înșela ceilalți participanți pe piață; sau care 

▪ disimulează informații semnificative necesare luării unei decizii comerciale de 

către o altă entitate juridică sau care furnizează astfel de informații într-o 

manieră neclară, neinteligibilă, ambiguă sau nepotrivită, și, prin urmare, 
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afectează sau este probabil să afecteze comportamentul economic al altor 

participanți pe piață sau al potențialilor parteneri comerciali. 

Legea LVII din 2008 interzice utilizarea unor practici comerciale care restrâng în 

mod nejustificat libertatea de alegere a altor entități juridice și care creează 

împrejurări care fac dificilă evaluarea realistă a bunului sau ofertei ori comparația 

obiectivă cu alt bun sau ofertă, dacă astfel de practici afectează sau este probabil 

să afecteze comportamentul economic al altor participanți pe piață sau al 

potențialilor parteneri comerciali (articolul 9 al Legii LVII din 2008). Conform 

articolului 10 al aceluiași act normativ, publicitatea comparativă (inclusiv în cazul 

comerțului electronic) este permisă numai atunci când: 

▪ compară bunuri sau servicii care răspund acelorași nevoi sau sunt destinate 

acelorași scopuri; 

▪ compară, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esențiale, relevante, 

verificabile și reprezentative ale respectivelor bunuri sau servicii, care pot 

include și prețul; 

▪ în cazul produselor cu denumire de origine, se referă în fiecare caz la produse 

cu aceeași denumire. 

Autoritatea pentru Concurență din Ungaria (GVH) este principala instituție care 

deține competențe în ceea ce privește punerea în aplicare a Legii LVII din 2008. GVH 

este autoritate administrativă autonomă care asigură protecția întreprinderilor 

împotriva practicilor de concurență neloială. GVH investighează practicile 

comerciale care restrâng libertatea de alegere a consumatorilor și entităților 

juridice, analizează factorii care restricționează nivelul concurenței (de exemplu, 

fixarea prețurilor sau partajarea pieței) sau monitorizează crearea sau consolidarea 

unor poziții dominante pe piață. 

Legea XLVIII din 2008 privind condițiile esențiale și anumite restricții privind 

publicitatea (Legea privind publicitatea) transpune în legislația maghiară 

prevederile Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă. 

Legea reglementează activitățile de publicitate și marketing direct destinate 

consumatorilor. Legea XLVIII din 2008 conține restricții generale și specifice privind 

publicitatea comercială a produselor și serviciilor și prevede că activitățile de 

marketing direct pot fi desfășurate numai cu consimțământul prealabil al 

destinatarului. Legea privind publicitatea prevede interdicții generale, cum ar fi 

transmiterea de mesaje publicitare care conțin violență sau încurajează un 

comportament care ar putea pune în pericol siguranța personală, publică sau mediul 

natural. De asemenea, sunt interzise mesajele publicitare care dăunează dezvoltării 

fizice, intelectuale sau morale a copiilor și a tinerilor ori cele care îi plasează pe 

aceștia într-un context violent. Nu în ultimul rând, Legea XLVIII din 2008 conține 

restricții generale care interzic promovarea bunurilor a căror producție sau 

comercializare este ilegală, dar și publicitatea subliminală. Restricțiile specifice se 

referă la publicitatea produselor din tutun, a armelor de foc, a munițiilor, a 

explozivilor, a băuturilor alcoolice, a jocurilor de noroc, a serviciilor funerare, a 
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serviciilor și produselor sexuale și a avorturilor. Referitor la băuturile alcoolice, 

Legea XLVIII din 2008 stabilește interdicții specifice internetului, întrucât reclamele 

pentru aceste produse nu pot fi plasate pe prima pagină publicațiilor online. 

Codul etic pentru activitățile de publicitate din Ungaria este un cod de conduită 

elaborat de Asociația Maghiară de Publicitate. Acesta stabilește normele 

profesionale și etice pentru cei implicați în desfășurarea activităților de publicitate 

în Ungaria. Codul este aplicabil și publicității prin intermediul mijloacelor 

electronice. Există domenii în care prevederile Codului sunt chiar mai stricte sau 

mai detaliate decât legile generale care guvernează publicitatea comercială. 

Referitor la publicitatea online, Codul prevede că o astfel de publicitate nu trebuie 

să afecteze capacitățile de utilizare a lățimii de bandă, limitând posibilitățile 

utilizatorilor de a naviga pe Internet. De asemenea, Codul impune luarea unor 

măsuri adecvate care să împiedice contactul copiilor sau minorilor cu materiale 

publicitare destinate adulților. 

Autoritatea Națională de Media și Info-comunicaţii (NMHH) este un organism 

autonom de reglementare având competențe în domeniul supravegherii mass-media 

și a piețelor de comunicații electronice, de tehnologie a informației și a serviciilor 

poștale. NMHH îndeplinește sarcini legate de combaterea comunicărilor electronice 

nesolicitate. De asemenea, NMHH este responsabilă cu supravegherea pieței și 

inițiază investigații sectoriale pe segmentele de piață aflate în supervizarea sa. 

3.5.3 Bibliografie 

European Ecommerce Report 2018, Ecommerce Foundation 

European Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation 

European B2C Ecommerce Report 2016, Ecommerce Foundation 

Rapoartele de țară pentru Ungaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale 

(DESI), Comisia Europeană (2015-2018) 

www.blokkk.com/ Pénzcentrum: https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/ime-a-

vezeto-webaruhazak-szorul-a-hurok-az-extreme-digital-korul.1067552.html  

GKI Digital: E-toplista 2016-2018: https://gkidigital.hu/2016/06/02/etoplista2016/, 

https://gkidigital.hu/2017/06/15/etoplista2017/ și https://civilhetes.net/e-

toplista-2018-a-legnagyobb-webaruhazak-listaja 

SimilarWeb (https://www.similarweb.com) 

Eurostat, 2018 

Legea V/2013 privind promulgarea Codului Civil, Monitorul Oficial nr. 36/2013, 

paginile 2.382-2.663 

Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor de comerț 

electronic și ale serviciilor societății informaționale, Monitorul Oficial nr. 153/2001 



 

239 

Legea XCVII din 2003 de modificare a Legii CVIII din 2001 privind anumite aspecte 

juridice ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale 

(intrată în vigoare la 1 ianuarie 2004), Legea LXIX din 2004 de modificare a anumitor 

acte în vederea armonizării legale în legătură cu participarea la Spațiul Economic 

European (intrată în vigoare la 10 iulie 2004) și Legea CLXXI din 2005 de modificare 

a Legii CVIII din 2001 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor de comerț 

electronic și ale serviciilor societății informaționale (intrată în vigoare la 1 ianuarie 

2006).   

Decretul Guvernamental 45/2014 privind contractele încheiate între consumatori și 

comercianți, Monitorul Oficial nr. 30/2014 

Legea XLVII din 2008 privind interzicerea practicilor comerciale neloiale ale 

întreprinderilor față de consumatori, Monitorul Oficial nr. 95/2008 

Legea LVII din 1996 privind combaterea practicilor neloiale și restrictive pe piață, 

Monitorul Oficial nr. 56/1996 

Legea XLVIII din 2008 privind condițiile esențiale și anumite restricții privind 

publicitatea, Monitorul Oficial nr. 95/2008 

Getting the Deal Through: 2015 e-Commerce in 24 jurisdictions worldwide - Hungary, 

de Ádám Liber și Tamás Gödölle, Bogsch & Partners Law Firm, Law Business Research 

Ltd, 2015 

Benchmarking of existing national legal e-business practices, DG ENTR/04/68, 

Country report - Hungary, 19 September 2006 

3.6 Comerțul electronic în Bulgaria 

3.6.1 Aspecte generale 

Volumul vânzărilor B2C131 realizate în Bulgaria pe parcursul anului 2016 a fost de 

aproximativ 420,0 milioane euro, de peste cinci ori mai mare decât în 2009. Cu toate 

acestea, piața comerțului electronic din Bulgaria reprezintă numai 0,10% din 

volumul total al vânzărilor online de tipul B2C realizate la nivel comunitar, 

devansând doar Lituania (0,09%), Croația (0,07%), Letonia (0,07%), Slovenia (0,05%), 

Estonia (0,05%), Cipru (0,04%) și Malta (0,01%).  

Pentru anul 2017, Ecommerce Foundation estimează o nouă expansiune a pieței 

comerțului electronic în Bulgaria, volumul total al vânzărilor online de tip B2C în 

această țară urmând să ajungă la aproximativ 510,0 milioane euro.  

O tendință ascendentă a cunoscut și ponderea comerțului electronic în PIB al 

Bulgariei: de la numai 0,2% în 2009 la aproximativ 0,9% în anul 2016. Potrivit 

aceleiași surse, ponderea estimată a comerțului electronic în PIB al Bulgariei este 

de așteptat să ajungă în 2017 la aproximativ 1,0%. 

                                                           
131 European Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation 
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Potrivit Ecommerce Foundation132, din volumul total al vânzărilor B2C realizate în 

Bulgaria, aproximativ 56% reprezintă comerț electronic cu produse, restul de 44% 

constând în vânzări online de servicii.  

Cea mai mare pondere în volumul total al vânzărilor online de produse o dețin 

articolele de îmbrăcăminte (29,2%), acestea fiind urmate de echipamentele IT133 

(13,7%), produsele media și de divertisment134 (11,9%), articolele de încălțăminte și 

accesorii135 (11,9%), produsele pentru sănătate și înfrumusețare136 (7,7%), produsele 

pentru casă și grădinărit137 (6,0%), echipamentele de telecomunicații138 (4,8%) și 

produsele electronice de consum139 (4,8%).  

Clasamentul produselor comercializate online în funcție de volumul valoric al 

vânzărilor B2C este completat de: jucării (3,0%), produsele alimentare și de băcănie 

(3,0%), produsele electronice pentru uz casnic140 (1,8%) și articolele sportive și de 

recreere141 (1,8%). Restul produselor reprezintă 0,6% din totalul vânzărilor online și 

includ componentele și piesele pentru autoturisme, ochelarii pentru vedere și 

lentilele de contact, articolele de papetărie, accesoriile pentru animale de 

companie și produsele erotice. Serviciile cu cea mai mare pondere în volumul 

                                                           
132 European B2C Ecommerce Report 2016, Ecommerce Foundation 
133 Calculatoare, laptop-uri, tablete, inclusiv software, instrumente muzicale, stick-uri USB, DVD-uri și CD-uri înregistrabile, 
cartușe cu cerneală și alte accesorii pentru calculatoare 
134 Muzică, filme, jocuri, cărți în format hard și electronice, abonamente pentru ziare și reviste   
135 Accesoriile includ bijuterii, ceasuri, ochelari de soare, poșete și genți, portofele.  
136 Medicamente eliberate fără rețetă, produse cosmetice, produse de igienă personală, produse pentru îngrijirarea sugarilor  
137 Mobilier, inclusiv pentru dotarea bucătăriilor, perdele și jaluzele, decorațiuni, corpuri și aplice de iluminat, becuri, seturi 
de tacâmuri, articole pentru curățat, unelte pentru grădinărit, flori și plante pentru casă și grădină 
138 Telefoane mobile, smartphone-uri, accesorii pentru telefoane mobile (căști audio), cartele preplătite și abonamente pentru 
telefoane mobile 
139 Camere foto, echipamente audio-video, electronice pentru autoturisme (GPS, audio etc.)  
140 Combine frigorifice, aragaze, cuptoare, mașini de spălat (inclusiv vase), aparate de aer condiționat, echipamente de mici 
dimensiuni pentru îngrijire personală, confort la domiciliu și aparate de bucătărie.   
141 Încălțăminte pentru activități sportive, articole pentru practicarea unor sporturi (rachete de tenis, crose de hochei etc.), 
biciclete și accesorii, articole pentru călătorii și drumeții (corturi)  

Volumul vânzărilor prin comerțul electronic (B2C) în Bulgaria (milioane Euro) și ponderea în PIB (%)

Sursa: European Ecommerce Report 2017, Ecommerce Foundation, Eurostat 2018
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vânzărilor online din Bulgaria cuprind: serviciile de transport aerian și cazare142 

achiziționate separat (75,8%), pachetele integrate de servicii turistice (14,4%), 

serviciile de asigurare a imobilelor/ auto/ de viață/ de călătorie (7,6%) și biletele 

pentru evenimente143 (0,8%).    

 

Bulgaria ocupă antepenultimul loc în ierarhia statelor comunitare din punct de 

vedere al valorii Indicelui Economiei și Societății Digitale144 (DESI). În intervalul 

2014-2017, scorul digitalizării din Bulgaria a crescut cu 14%, ajungând la 41,0 puncte 

în 2017. 

Deși ritmul de creștere a indicelui DESI i-a permis Bulgariei să înainteze o poziție în 

clasamentul statelor comunitare (locul 26), scorul digitalizării din această țară 

rămâne net inferior mediei UE28 (54,0 puncte în anul 2017). Devansând numai Grecia 

și România, Bulgaria face parte din categoria celor nouă145 state comunitare cu un 

nivel scăzut de digitalizare (low performing countries). 

Toate cele cinci dimensiuni (componente) ale indicelui DESI au cunoscut o 

îmbunătățire în intervalul 2014-2017, însă ritmul de creștere a fost inferior 

progresului înregistrat la nivelul altor state comunitare. Prin urmare, în perioada 

2014-2017, Bulgaria a coborât în clasamentul statelor europene din punct de vedere 

al utilizării serviciilor de internet (locul 26, pierdere de 6 poziții), al conectivității 

(locul 25, pierdere de 4 poziții) și al integrării tehnologiei digitale în întreprinderi 

(locul 26, pierdere de 2 poziții).  

                                                           
142 Bilete de avion, sejururi la hoteluri, închirieri de apartamente, bungalow-uri și spații de campare  
143 Bilete pentru concerte și festivaluri, bilete la teatru și cinematograf, la grădini zoologice și parcuri de recreere, la muzee 
și evenimente sportive    
144 Această secțiune a analizei referitoare la nivelul dezvoltării economiei și societății digitale din Bulgaria a fost întocmită pe 
baza Rapoartelor de țară pentru Bulgaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI), rapoarte elaborate de 
Comisia Europeană. 
145 Alături de Bulgaria, din această grupă mai fac parte: Slovacia, Cipru, Croația, Ungaria, Polonia, Italia, Grecia și România.  

Clasamentul produselor achiziționate online în Bulgaria după
volumul vânzărilor (2015)

Sursa: European B2C Ecommerce Report 2016, Ecommerce
Foundation

Clasamentul serviciilor achiziționate online în Bulgaria după
volumul vânzărilor (2015)

Sursa: European B2C Ecommerce Report 2016, Ecommerce
Foundation
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În același interval de timp, Bulgaria a avansat 3 poziții în ierarhia statelor europene 

în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor publice digitale (locul 23), 

menținându-și totodată locul în clasamentul alcătuit în funcție de capitalul uman 

(locul 27).  

În pofida îmbunătățirii serviciilor publice digitale, fapt care a condus la creșterea 

numărului de utilizatori ai soluțiilor de e-guvernare, Bulgaria continuă să se 

confrunte cu o serie de dificultăți legate de nivelul foarte scăzut al competențelor 

digitale în rândul cetățenilor săi, inclusiv în rândul tinerilor, dar și de gradul redus 

de integrare a tehnologiilor digitale în întreprinderi.  

Nivelul scăzut al competențelor digitale, deficitul de specialiști în domeniul TIC și 

insuficiența investițiilor în dezvoltarea infrastructurii digitale explică performanțele 

modeste ale Bulgariei în procesul de digitalizare.  

Autoritățile din Bulgaria au elaborat o serie de documente strategice prin 

implementarea cărora intenționează să recupereze decalajele care o despart de 

restul statelor comunitare: Planul național pentru dezvoltarea infrastructurii în 

bandă largă pentru accesul la rețele de generație următoare (NGA), Strategia și 

Planul de acțiune privind implementarea eficace a tehnologiilor TIC în domeniul 

educației și cel al științei, Documentul conceptual pentru transformarea digitală a 

industriei (Industria 4.0) și Strategia pentru dezvoltarea e-guvernării.   

 

Așa cum s-a menționat anterior, Bulgaria ocupă locul 25 în clasamentul statelor 

comunitare din punct de vedere al conectivității. Scorul obținut de Bulgaria la 

nivelul anului 2017 pentru această dimensiune a indicelui DESI a fost de 54,9 puncte, 

în creștere cu 12% față de nivelul înregistrat în 2014. Progresul a fost însă mai lent 

decât cel înregistrat în alte țări ale UE28, ceea ce explică pierderea a patru poziții 

în ierarhia statelor europene din punct de vedere al conectivității.  

De altfel, nivelul scăzut al majorității indicatorilor referitori la conectivitate 

limitează dezvoltarea economiei și societății digitale din Bulgaria.  

Gradul de acoperire a rețelelor fixe în bandă largă (95% din totalul gospodăriilor, 

locul 23) a rămas neschimbat în perioada 2016-2017, situându-se în imediata 

apropiere a mediei comunitare (97%). Utilizarea serviciilor de acces la Internet în 

bandă largă furnizate la puncte fixe a crescut de la 57% în 2016 la 59% în 2017 (locul 

26), dar rămâne net inferioară mediei comunitare (75%). Similar, rețelele 4G 

Digitalizarea economiei și societății în Bulgaria (2014-2017)

Sursa: Rapoartele de țară pentru Bulgaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anii 2015-2018
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acoperă numai 72% din întreaga populație a Bulgariei (locul 28), comparativ cu 91% 

la nivelul UE28.  

Utilizarea serviciilor de acces la Internet în bandă largă furnizate la puncte mobile 

s-a îmbunătățit ușor în intervalul 2016-2017, ajungând la 87% (locul 16), la numai 3% 

sub nivelul mediei comunitare. 

Rețelele de bandă largă de mare146 viteză sunt disponibile pentru 75% din totalul 

gospodăriilor bulgare (locul 23), ușor sub media comunitară (80%). De remarcat 

progresul considerabil obținut de Bulgaria în ceea ce privește utilizarea serviciilor 

de acces la Internet în bandă largă de mare viteză: de la 31% în 2016 la 39% în 2017 

(locul 15). În plus, Bulgaria a înregistrat performanțe notabile și în ceea ce privește 

acoperirea rețelelor de bandă largă de foarte mare147 viteză (FTTP sau Docsis 3.0), 

ajungând la aproximativ 75% din totalul gospodăriilor, în timp ce media UE28 este 

de numai 58%.  

Cu toate acestea, accesul la bandă largă de foarte mare viteză este de numai 6,54% 

în Bulgaria, în timp ce media comunitară este de 15,4%. Potrivit Raportului de țară 

pentru anul 2018 privind indicele DESI, o serie de factori explică performanțele 

modeste înregistrate de Bulgaria în domeniul conectivității.  

▪ În primul rând, este vorba despre întârzieri în punerea la dispoziție pentru 

sistemele de comunicații electronice a unor frecvențe sub 1Ghz, dar și despre 

lipsa interesului comercial al operatorilor de telecomunicații pentru dezvoltarea 

anumitor benzi de frecvență.  

▪ În al doilea rând, utilizarea redusă a serviciilor de acces la Internet în bandă largă 

furnizate la puncte fixe poate fi explicată prin prețul ridicat al abonamentelor, 

existența altor priorități sociale pentru autoritățile bulgare, dar și a unor 

preferințe variate în rândul consumatorilor, nivelul scăzut al competențelor 

digitale și vârsta înaintată a populației din anumite zone izolate ale țării. 

În strânsă legătură cu prevederile Agendei Digitale pentru Europa, Planul național 

pentru dezvoltarea infrastructurii în bandă largă pentru accesul la rețele de 

generație următoare (NGA) stabilește obiective precise privind acoperirea și 

utilizarea serviciilor de acces la Internet în bandă largă. Raportul de țară pentru 

anul 2018 privind indicele DESI constată necesitatea adoptării unor măsuri 

suplimentare în Bulgaria pentru a spori interesul populației pentru astfel de servicii 

și pentru a realiza obiectivele Planului național pentru dezvoltarea infrastructurii 

în bandă largă. Potrivit sursei menționate anterior, costurile de instalare ar trebui 

diminuate pentru a reduce decalajele digitale.  

De asemenea, raportul de țară subliniază necesitatea reducerii prețului 

abonamentelor pentru a încuraja majoritatea gospodăriilor din Bulgaria să se 

conecteze la rețelele în bandă largă. Nu în ultimul rând, Raportul de țară pentru 

anul 2018 privind indicele DESI evidențiază necesitatea utilizării combinate a 

                                                           
146 Rețelele de bandă largă de mare viteză sunt acelea care permit viteze superioare valorii de 30 Mbps. 
147 Rețelele de bandă largă de foarte mare viteză sunt acelea care permit viteze superioare valorii de 100 Mbps. 
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instrumentelor financiare, a fondurilor locale, naționale și europene și a finanțării 

private în vederea atingerii obiectivelor Planului național pentru dezvoltarea 

infrastructurii în bandă largă.  

Deși Bulgaria nu deține o strategie de sine-stătătoare privind dezvoltarea rețelelor 

5G, un grup de lucru a fost creat în 2017 pentru a integra aceste aspecte în versiunea 

revizuită a Planului național pentru dezvoltarea infrastructurii în bandă largă.     

 

Progresele înregistrate de Bulgaria în ceea ce privește capitalul uman sunt modeste. 

Competențele digitale de bază în Bulgaria sunt printre cele mai puțin dezvoltate la 

nivelul UE28, variind totodată foarte mult de la un grup socio-economic la altul.  

În pofida creșterii ponderii persoanelor cu abilități digitale de bază în ansamblul 

populației de la 26% în 2016 la 29% în 2017, Bulgaria continuă să ocupe penultima 

poziție în clasamentul statelor comunitare din punct de vedere al competențelor 

digitale. Această situație se datorează și numărului scăzut de persoane care 

utilizează internetul: 62% din totalul persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 74 

ani (comparativ cu 81% la nivel comunitar). 

Strategia și Planul de acțiune privind implementarea eficace a tehnologiilor TIC în 

domeniul educației și cel al științei vizează îmbunătățirea competențelor digitale 

prin modernizarea sistemului de învățământ, sporirea accesului la o educație de 

calitate și creșterea ofertei de formare în domeniul educației formale și non-

formale.  

Autoritățile bulgare au adoptat în 2015 o lege care vizează introducerea în programa 

școlară a unor cursuri de formare în domeniul TIC. Primele cursuri de instruire în 

domeniul TIC au fost desfășurate în anul școlar 2016-2017 la nivelul claselor întâi și 

a cincea. Cursurile continuă în anul școlar 2017-2018 la nivelul clasei a șaptea, 

urmând a fi extinse treptat, în următorii ani, și la nivelul altor categorii de vârstă.  

Indicatorii din structura indicelui privind conectivitatea (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Bulgaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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În prezent, sistemul de învățământ superior este în plin proces de reformare pentru 

a se asigura o mai bună corelare cu nevoile pieței muncii din Bulgaria. Autoritățile 

bulgare au definit o listă cu 32 de domenii profesionale prioritare, finanțarea 

universităților de stat urmând a se realiza în funcție de aceste domenii. Lista include 

domenii legate de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM).  

Potrivit Raportului de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI, numărul 

absolvenților STEM a scăzut ușor în anul 2018 comparativ cu anul precedent. Mai 

mult, raportul remarcă existența unei corelări insuficiente între cererea și oferta de 

specialiști de înaltă calificare, numărul studenților STEM scăzând în ultimii ani, iar 

absolvenților lipsindu-le adeseori competențele specifice locului de muncă.  

De remarcat și că persoanele încadrate în muncă în sectorul TIC reprezintă numai 

2,7% din totalul forței de muncă din Bulgaria, comparativ cu 3,7% la nivelul UE28. 

Un rol important în creșterea nivelului competențelor digitale revine Alianței 

Naționale Digitale din Bulgaria. Activitățile de alfabetizare digitală desfășurate de 

Alianța Națională Digitală vizează diferite segmente ale populației bulgare (copii sau 

persoane în vârstă) și se derulează în parteneriat cu entități aparținând sectorului 

privat, furnizori de formare profesională și organisme internaționale.  

În plus, o serie de companii din domeniul TIC au înființat academii/ centre de 

instruire care oferă cursuri de formare dedicate îmbunătățirii abilităților digitale. 

 

Din punct de vedere al utilizării serviciilor de Internet, Bulgaria înregistrează un 

scor net inferior mediei comunitare (41,7, comparativ cu 50,5 la nivelul UE28). 

Trebuie remarcat însă că utilizarea serviciilor de internet variază în mod 

semnificativ în funcție de activitățile desfășurate online de cetățenii bulgari.  

Astfel, bulgarii utilizează într-o mare măsură apelurile video (85%, locul 1) sau 

rețelele de socializare (79%, locul 5). Pe de altă parte, cetățenii bulgari folosesc 

Indicatorii din structura indicelui privind capitalul uman (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Bulgaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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mult prea puțin internetul pentru a asculta muzică, a descărca și viziona materiale 

video și a se juca online (64%, locul 28), pentru a efectua tranzacții bancare online 

(9%, locul 28) sau pentru a efectua cumpărături prin mijloace electronice (27%, locul 

27).  

 

Ritmul integrării tehnologiilor digitale în întreprinderile din Bulgaria este unul lent. 

Scorul obținut de Bulgaria pentru această componentă a indicelui DESI este de numai 

24,4 puncte (locul 26), considerabil mai mic decât media comunitară (40,1 puncte).  

Deși în ultimii ani numărul întreprinderilor și antreprenorilor din Bulgaria care 

acordă o atenție sporită domeniului digital a crescut, investițiile în digitalizarea 

economiei rămân relativ limitate. De altfel, nivelul redus al investițiilor efectuate 

de întreprinderi pentru a integra tehnologiile digitale în activitatea lor, dar și lipsa 

specialiștilor în domeniul TIC explică lentoarea procesului de digitalizare din 

Bulgaria comparativ cu alte state comunitare.  

În timp ce întreprinderile bulgare utilizează pe scară largă tehnologiile de 

identificare prin frecvențe radio (9,2%, locul 1), acestea folosesc într-o mică măsură 

tehnologiile pentru realizarea schimbului de informații digitale (23%, locul 25) sau 

rețelele de socializare (9%, locul 28). O situație similară se constată și în cazul 

utilizării serviciilor cloud computing, numai 5,5% din numărul total al 

întreprinderilor bulgare folosind astfel de servicii (locul 27).  

Procentul IMM din Bulgaria care exploatează oportunitățile comerțului electronic 

(7,1%, locul 28) este net inferior mediei comunitară (17,2%).  

Procesul de digitalizare a întreprinderilor din Bulgaria este sprijinit prin intermediul 

Fondurilor Structurale și de Investiții Europene (FESI).  

De asemenea, Consiliul de Miniștri din Bulgaria a adoptat în 2017 un Document 

conceptual pentru transformarea digitală a industriei (Industria 4.0). Documentul 

Indicatorii din structura indicelui privind utilizarea internetului (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Bulgaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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subliniază necesitatea modernizării economiei bulgare, un rol central în atingerea 

acestui deziderat revenind integrării tehnologiilor digitale în întreprinderile.   

 

Din punct de vedere al disponibilității serviciilor publice digitale, Bulgaria ocupă 

locul al 23-lea în ierarhia statelor comunitare, înregistrând un scor de 49,7 puncte, 

considerabil mai mic decât media la nivelul UE28 (57,5). Bulgaria înregistrează 

progrese în domeniul guvernării electronice, însă dinamica este inferioară celei din 

alte state comunitare.  

În ultimii ani, autoritățile bulgare au adoptat un set de măsuri pentru îmbunătățirea 

accesului la serviciile de e-guvernare. De exemplu, în decembrie 2016 a fost 

înființată Agenția de Stat în domeniul E-guvernării (SEGA), aceasta fiind în prezent 

deplin operațională. De asemenea, a fost optimizat cadrul bugetar al TIC.  

Prin urmare, numărul utilizatorilor de servicii de e-guvernare a crescut în intervalul 

2016-2017, situându-se în prezent la același nivel cu media UE28 (58%, locul 15). 

Potrivit Raportului de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI, autoritățile 

bulgare au adoptat în vara anului 2017 o serie de măsuri legate de digitalizarea 

administrației publice.  

Aceste măsuri presupun crearea unui sistem național de identificare electronică, 

continuarea procesului de dezvoltare a infrastructurii de bază, precum și conectarea 

și asigurarea interoperabilității tuturor registrelor electronice relevante în vederea 

realizării schimbului de date și documente electronice. O mare parte a acestor 

măsuri și activități urmează a fi finanțate din Fondurile Structurale și de Investiții 

Europene (FESI).  

Disponibilitatea serviciilor publice digitale pentru întreprinderi a cunoscut 

îmbunătățiri notabile în intervalul 2016-2017, scorul Bulgariei crescând de la 74 la 

89 de puncte. În acest context, Bulgaria a avansat în clasamentul statelor 

Indicatorii din structura indicelui privind integrarea tehnologiei digitale (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Bulgaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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comunitare din punct de vedere al disponibilității serviciilor publice digitale de la 

poziția 20 la poziția 11.  

Începând cu anul 2018, întreprinderile din Bulgaria vor prezenta declarațiile fiscale 

doar în format electronic, în timp ce pentru persoanele fizice, acest lucru va fi 

opțional și va fi stimulat printr-o reducere fiscală.  

Bulgaria a înregistrat un progres semnificativ în ultimii ani și în ceea ce privește 

publicarea datelor guvernamentale (date deschise), scorul deținut plasând-o pe a 

paisprezecea poziție în rândul statelor membre.  

Potrivit Raportului de țară pentru anul 2018 privind indicele DESI, în prezent sunt 

disponibile peste 7.000 de seturi de date care provin de la diferite administrații și 

agenții naționale și regionale. Raportul de țară mai notează că punerea în aplicare 

a Regulamentului UE 910/2014 (Regulamentul eIDAS)148 este de natură a spori 

încrederea utilizatorilor bulgari în tranzacțiile digitale.   

În ceea ce privește serviciile de e-sănătate, Bulgaria se situează pe locul 23 în 

ierarhia statelor comunitare, ponderea cetățenilor bulgari care beneficiază de astfel 

de servicii fiind de 10% (comparativ cu 18% la nivelul UE28). Ministerul Sănătății din 

Bulgaria a inițiat un proiect privind dezvoltarea și implementarea unui sistem 

național informatic în domeniul sănătății. Crearea acestui sistem presupune 

elaborarea registrelor electronice de sănătate, implementarea unui sistem expert 

farmaco-terapeutic, construirea unei platforme online a sistemului național 

informatic în domeniul sănătății și introducerea unor fișe electronice de sănătate, 

de consultație și de prescripție. 

  

                                                           
148 Regulamentului UE 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe 
piața internă 

Indicatorii din structura indicelui privind serviciile publice digitale (2017)

Sursa: Raportul de țară pentru Bulgaria privind Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru anul 2018
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Comercianții 

Piața comerțului electronic din Bulgaria este dominată de un număr relativ restrâns 

de comercianți online (eMAG, Technopolis, Fashion Days BG sau TechnoMarket), la 

aceștia adăugându-se cei de anvergură internațională (Amazon, eBay sau AliExpress/ 

Alibaba).  

Pe lângă toți aceștia, există un număr ridicat de comercianți online, dar care au 

cote de piață extrem de reduse (SportDepot.bg, Ozone.bg, Ikea.bg, Laptop.bg sau 

PCStore.bg).  

Datele statistice149 din 2017 arată că liderul incontestabil al pieței bulgare de comerț 

electronic este eMag.bg, un magazin online deținut de compania românească Dante 

Internațional SRL, parte a grupului sud-african Naspers.  

eMAG a intrat pe piața bulgară a comerțului electronic în anul 2012. Activitatea 

companiei în Bulgaria este susținută de un centru logistic din România. Începând cu 

anul 2013, eMag a înregistrat o entitate de sine-stătătoare în Bulgaria, însă obiectul 

de activitate al acesteia constă cu preponderență în derularea activităților de 

marketing. În prezent, compania de pe teritoriul bulgar are peste 100 de angajați, 

însă planurile eMag pentru anul 2018 sunt de a dubla numărul angajaților din Bulgaria 

și de a deschide un showroom în Sofia. Cu venituri de aproximativ 100 milioane leva, 

eMag.bg are o cotă de piață estimată de 17,2%. Portofoliul companiei cuprinde peste 

400 de mii de produse, grupate în peste 50 de categorii, dintre acestea cele mai 

importante fiind: echipamente IT și telefoane mobile, aparate audio-video și foto, 

aparate electrocasnice și de climatizare, articole vestimentare, produse pentru 

îngrijire personală și cosmetice, cărți și produse de papetărie și birotică, produse 

pentru uz casnic și bricolaj, echipamente și articole vestimentare pentru activități 

sportive, componente auto și piese de schimb, jucării și produse pentru copii și 

produse alimentare. 

Technopolis este o companie bulgărească înființată în 1992, atunci când Videolux 

Holding a deschis primul magazin fizic în Sofia. În prezent, grupul Technopolis deține 

33 de magazine fizice, din care 7 sunt situate în capitală, iar restul sunt localizate 

în marile orașe ale Bulgariei (Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Stara Zagora, Veliko 

Târnovo, Plevna, Iambol, Dobrici, Montana sau Vidin). După anul 2000, Technopolis 

a început să investească masiv în magazinul online pe care îl deține. În prezent, 

vânzările online ale Technopolis reprezintă aproximativ 6,6% din volumul valoric al 

pieței comerțului electronic din Bulgaria. Technopolis comercializează online în 

special produse electronice (televizoare și accesorii TV, camere digitale, console 

pentru jocuri), echipamente IT și pachete software (laptop-uri, desktop-uri, tablete, 

imprimante, scanere, aplicații pentru calculator etc.), telefoane mobile și accesorii, 

piese de schimb și accesorii pentru automobile, echipamente pentru activități 

sportive și recreative (aparate pentru fitness, biciclete, scutere etc.), articole de uz 

casnic și grădinărit (corpuri de iluminat, aparate de încălzire și răcire, decorațiuni 

                                                           
149 Euromonitor International: Internet Retailing in Bulgaria, 2018 
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interioare, mixere, blendere, cafetiere, utilaje, scule și unelte pentru grădină etc.) 

și produse electrocasnice (mașini de spălat, uscătoare, frigidere, congelatoare, 

mașini de spălat vase, aragazuri, cuptoare cu microunde, cuptoare electrice plite 

etc.).      

Al treilea comerciant online din Bulgaria după volumul vânzărilor este Fashion Days 

BG. Magazinul online Fashion Days a fost înființat în 2009, în Elveția, iar ulterior și-

a extins activitatea în țări precum România, Ungaria sau Bulgaria. În decembrie 

2011, compania Fashion Days a fost achiziționată de Allegro, parte a grupului online 

sud-african Naspers (care deține, printre altele, și eMag), iar începând cu anul 2015, 

Fashion Days a devenit parte a eMag. Fashion Days BG comercializează online 

articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pentru femei, bărbați și copii. 

Vânzările online realizate de Fashion Days BG se ridică la aproximativ 24 de milioane 

leva, ceea ce înseamnă aproximativ 4,2% din volumul valoric al pieței bulgărești de 

comerț electronic.  

Inițial, Technomarket a debutat ca o companie bulgărească de comerț cu amănuntul 

cu produse electronice de consum. În 2007, K&K Electronics, compania care deține 

numele de marcă Technomarket a achiziționat și Domo, înființându-se grupul 

TechnomarketDomo. Cu toate acestea, Technomarket funcționează sub un nume de 

marcă separat în Bulgaria, deținând magazinele mai mari ale grupului 

TechnomarketDomo. În prezent, magazinul virtual Technomarket are o cotă de piață 

de 3,3% din volumul valoric al pieței bulgărești a comerțului electronic, 

comercializând online în special produse electronice, electrocasnice și TIC: aparate 

audio-video, computere și periferice, telefoane și tablete, produse electrocasnice, 

aparate electrice de mici dimensiuni, produse pentru uz casnic și de divertisment.  

Așa cum s-a menționat anterior, o parte din volumul valoric al pieței bulgare a 

comerțului electronic revine comercianților online de anvergură internațională 

(Amazon, eBay sau AliExpress/ Alibaba), aceștia cumulând o cotă de piață de 

aproximativ 7,1%. 

Restul comercianților online din Bulgaria dețin aproximativ 60% din volumul valoric 

al vânzărilor. Dintre aceștia cei mai importanți competitori sunt: Zora.bg (produse 

electronice - 2,4%), Zara.bg (articole vestimentare - 1,8%), Laptop.bg (echipamente 

TIC - 1,7%), Ikea.bg (articole de mobilier - 1,4%), Office 1 Superstore (echipamente 

și accesorii pentru birou - 1,4%), Sportdepot.bg (articole sportive - 1,3%), H&M 

(articole vestimentare - 1,3%) , PCStore.bg (laptop-uri, smartphone-uri, televizoare, 

tablete, computere, aparate de uz casnic și accesorii - 1,1%) și Decathlon 

(echipamente, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru sport - 1,0%) . 

Conform informațiilor prezentate pe website-ul SimilarWeb, Olx.bg și Bazar.bg 

(ambele platforme de vânzare C2C) domină clasamentul comercianților online din 

Bulgaria din punct de vedere al numărului vizitelor pe website în perioada februarie 

2018-iulie 2018, indiferent de modalitatea de accesare a platformei electronice 

(laptop-uri/ desktop-uri, telefoane mobile).  
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Datele arată că în intervalul mai sus menționat, platforma Olx.bg a înregistrat 14,6 

milioane de vizite (locul 6 în ierarhia tuturor website-urilor din Bulgaria din punct 

de vedere al traficului), în timp ce site-ul Bazar.bg a beneficiat de 6,8 milioane de 

vizite (locul 17). În același interval de timp, eMag.bg a înregistrat 6,0 milioane de 

vizite pe website (locul 26).  

     

Logistica 

Nu au fost identificate informații relevante privind acest domeniu în Bulgaria.  

Consumatorii 

În ceea ce privește cumpărătorii pe piața comerțului electronic din Bulgaria, 

numărul acestora a crescut permanent în ultimii ani. La nivelul anului 2017, două-

treimi din totalul cetățenilor bulgari au utilizat cel puțin o dată internetul în ultimul 

an, procent inferior mediei comunitare (85%). Datele statistice150 din intervalul 

2009-2017 arată o creștere cu 21% a ponderii utilizatorilor de internet pe parcursul 

unui an calendaristic în totalul populației.  

Pe de altă parte, la nivelul anului 2017, numai 18% din totalul cetățenilor bulgari, 

respectiv 27% din totalul utilizatorilor de internet au realizat cel puțin o achiziție 

online pe parcursul ultimului an calendaristic. 

                                                           
150 Această secțiune a analizei referitoare la situația cumpărătorilor online din Bulgaria a fost întocmită pe baza datelor 
statistice furnizate de Eurostat privind comerțul electronic, date care sunt obținute prin realizarea unor sondaje anuale în 
rândul populației din statele membre ale Uniunii Europene. 

Cotele de piață ale principalilor comercianți online din
Bulgaria (2017)

Sursa: Euromonitor International: Internet Retailing in Bulgaria

Clasamentul comercianților online din Bulgaria după numărul
vizitelor pe website în perioada februarie-iulie 2018 (milioane
vizite)

Sursa: SimilarWeb (https://www.similarweb.com)
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Conform datelor furnizate de Ecommerce Foundation, la nivelul anului 2016, nouă 

din zece cumpărătorilor online din Bulgaria nu au achiziționat/ comandat niciodată 

un produs sau serviciu, fără a obține informații suplimentare despre respectivul 

produs sau serviciu.  

Așadar, numai 12% din totalul cumpărătorilor online bulgari au achiziționat/ 

comandat un produs sau serviciu imediat, ca efect al unei reclame afișate pe un site 

de socializare sau pe anumite aplicații. 81% dintre cumpărătorii online din Bulgaria 

consultă întotdeauna sau aproape întotdeauna analize de specialitate, website-uri 

sau bloguri înainte de a cumpăra sau comanda un produs sau serviciu.  

Mai mult, 79% dintre cumpărătorii online bulgari recurg întotdeauna sau aproape 

întotdeauna la website-uri ori aplicații de comparare a produselor sau prețurilor, în 

timp ce 86% dintre aceștia consultă website-urile mai multor comercianți online, 

producători sau furnizori de servicii înainte de a efectua orice achiziție online. 

Utilizatorii de internet și cumpărătorii online în ultimele 12 luni în Bulgaria și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Datele statistice arată diferențe semnificative între cumpărătorii online din Bulgaria 

în funcție de categoria de vârstă.  

Numai 35% dintre utilizatorii de internet din Bulgaria cu vârste cuprinse între 16 și 

24 de ani au efectuat cel puțin o achiziție online pe parcursul anului 2017. Procentul 

este considerabil mai mare decât în anul 2009 (9%), însă rămâne net inferior mediei 

comunitare (71%).  

Și mai puțini cumpărători online se regăsesc în rândul utilizatorilor de internet cu 

vârste cuprinse între 25 și 54 de ani (30%). În ceea ce privește cetățenii bulgari cu 

vârsta cuprinsă între 55 și 74 de ani și care au utilizat internetul pe parcursul anului 

2017, doar unul din zece dintre aceștia au făcut cel puțin o achiziție cu ajutorul 

mijloacelor electronice (comparativ cu 56% la nivelul UE-28).     

 

Analiza datelor statistice furnizate de Eurostat arată inexistența unor diferențe 

semnificative în comportamentul de cumpărare și consum în funcție de sex: 28% din 

totalul femeilor bulgare care utilizează Internetul au făcut cel puțin o achiziție 

online pe parcursul anului 2017, în timp ce procentul bărbaților este de 25%.  

Ambele cifre sunt inferioare celor înregistrate la nivelul UE28 (65% în cazul femeilor, 

respectiv 70% în cazul bărbaților).  

Comportamentul cumpărătorului online din Bulgaria înainte de luarea deciziei de achiziție (2016)

Sursa: Bulgaria Ecommerce Report 2016, Ecommerce Foundation
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Sursa: Eurostat 2018

Categorii de 
vârstă

State/ regiuni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16-24
Bulgaria 9% 11% 13% 16% 25% 38% 39% 37% 35%
UE-28 49% 52% 55% 56% 60% 63% 68% 69% 71%

25-54
Bulgaria 11% 13% 14% 19% 23% 29% 32% 28% 30%
UE-28 57% 60% 61% 61% 64% 66% 68% 70% 71%

55-74
Bulgaria 9% 0% 5% 10% 8% 8% 12% 13% 11%
UE-28 47% 50% 51% 52% 52% 54% 54% 56% 56%

TOTAL
Bulgaria 11% 11% 14% 16% 21% 29% 30% 27% 27%
UE-28 54% 56% 58% 59% 61% 63% 65% 65% 67%
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De asemenea, datele statistice arată că nivelul educației influențează direct 

proporțional apetența cetățenilor bulgari de a efectua cumpărături online. 37% din 

totalul utilizatorilor de internet din Bulgaria și care au un nivel ridicat de educație 

au realizat cel puțin o achiziție online în anul 2017. Procentul este net superior celui 

înregistrat în cazul utilizatorilor bulgari ai internetului și care au un nivel mediu 

(25%) sau scăzut de educație (14%). Și în acest caz însă, cifrele înregistrate la nivelul 

Bulgariei sunt considerabil mai mici decât cele de la nivel comunitar (82%, 67%, 

respectiv 47% în cazul utilizatorilor de internet cu un nivel ridicat, mediu, respectiv 

scăzut de educație).  

Diferențe notabile pot fi observate și în funcție de statutul profesional. 37% dintre 

studenții bulgari care utilizează internetul au realizat cel puțin o achiziție online pe 

parcursul ultimelor 12 luni. Ponderea este mai mare decât în cazul angajaților (29%), 

șomerilor (18%) sau persoanelor inactive și pensionarilor (14%). 

 

Aproape trei-pătrimi din totalul cumpărătorilor online din Bulgaria achiziționează 

articole de îmbrăcăminte și echipamente sportive.  

Clasamentul primelor cinci produse sau servicii achiziționate prin intermediul 

mijloacelor electronice este completat de: produsele de uz casnic (30%), serviciile 

de transport și cazare (26%), produsele alimentare și de băcănie (19%) și bilete 

pentru evenimente (15%). La polul opus, cel mai puțin achiziționate produse prin 

mijloace electronice sunt: serviciile de telecomunicații (4%), echipamentele 

hardware (4%) și pachetele software și actualizările acestora (3%).  

Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani cumpără online în special articole de 

îmbrăcăminte și echipamente sportive (78%), produse alimentare și de băcănie (21%) 

și bilete pentru evenimente (19%).  

Ponderea cumpărătorilor online în totalul utilizatorilor de internet din Bulgaria și UE-28 în funcție de
gen, nivelul de educație și statutul profesional (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani preferă articolele de 

îmbrăcăminte și echipamente sportive (75%), produsele de uz casnic (33%) și 

serviciile de transport și cazare (29%).  

Referitor la cumpărătorii online cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani, aceștia 

achiziționează în special produse de uz casnic (48%), articole de îmbrăcăminte și 

echipamente sportive (42%) și servicii de transport și cazare (24%).  

Analiza datelor statistice furnizate de Eurostat arată și că segmentul tinerilor cu 

vârste cuprinse între 16 și 24 de ani cumpără online într-o măsură mai mare decât 

celelalte categorii de vârstă cărți, reviste și ziare (10%), precum și pachete software 

și actualizări (upgrade) ale acestora (7%).  

Serviciile de telecomunicații (5%) sunt preferate într-o mai mare măsură de 

cumpărătorii online cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani decât celelalte categorii 

de vârstă, în timp ce echipamentele electronice (18%), medicamentele (12%), 

filmele și muzica (10%) sunt mai des achiziționate de cumpărătorii online cu vârste 

mai mari de 55 de ani. 

 

În ceea ce privește frecvența cu care se realizează achizițiile, majoritatea 

cumpărătorilor online din Bulgaria (63%) au achiziționat o dată sau de două ori un 

produs sau serviciu pe parcursul a 3 luni.  

30% dintre cumpărătorii online au efectuat între 3 și 5 achiziții prin intermediul 

internetului și numai 8% au achiziționat online produse și servicii cu o frecvență mai 

mare de 6 ori pe durata a 3 luni. De remarcat că la nivel comunitar ponderea celor 

care efectuează mai mult de 6 achiziții online pe durata a 3 luni este sensibil mai 

mare (30%).  

Dacă se analizează frecvența achizițiilor în funcție de vârstă, se poate constata că 

cei mai mulți dintre cumpărătorii online din Bulgaria care achiziționează o dată sau 

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online diferite categorii de produse în totalul cumpărătorilor
online din Bulgaria (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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de două ori un produs sau serviciu pe parcursul a 3 luni provin din categoria celor cu 

vârste cuprinse între 16 și 24 de ani (66%), respectiv a celor care au între 25 și 54 de 

ani (63%).  

Pe de altă parte, cetățenii bulgari cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani realizează 

achiziții online cu o mai mare frecvență: 13% dintre cumpărătorii online din această 

categorie de vârstă au efectuat între 6 și 10 achiziții în ultimele 3 luni, iar 3% au 

făcut acest lucru și mai des (peste 10 achiziții). 

 

Majoritatea cumpărătorilor online din Bulgaria preferă să achiziționeze produse și 

servicii care provin de la comercianți autohtoni (87%). Datele istorice arată că 

această preferință a crescut de-a lungul timpului.  

Ponderea celor care achiziționează online produse și servicii autohtone este la 

același nivel cu cel înregistrat în UE-28 (87%).  

Numai 16% dintre cumpărătorii online din Bulgaria au achiziționat în ultimele 12 luni 

produse și servicii de la comercianți din afara spațiului comunitar, în timp ce 35% au 

efectuat cumpărături transfrontaliere din alte state membre. Acest din urmă 

procent este superior mediei comunitare (33%). 

 

Potrivit datelor furnizate de Eurostat, o treime dintre cumpărătorii online din 

Bulgaria cheltuie sume între 50 și 99 euro pentru achizițiile efectuate pe parcursul 

a 3 luni.  

31% dintre cumpărătorii bulgari efectuează achiziții online cu o valoare cumulată 

între 1 și 49 euro, în timp ce 29% cheltuie sume cuprinse între 100 și 499 euro. 

Achizițiile de peste 500 euro sunt destul de rare: 3% până în 1.000 de euro și numai 

1% peste acest prag.  

Dacă se analizează sumele cheltuite în funcție de categoria de vârstă se constată că 

persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au tendința de a cumpăra online 

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online produse cu o anumită frecvență în totalul
cumpărătorilor online din Bulgaria (2017)

Sursa: Eurostat 2018

Categorii de vârstă State/ regiuni 1-2 ori 3-5 ori 6-10 ori Peste 10 ori

16-24
Bulgaria 66% 30% 1% 3%
UE-28 40% 36% 14% 9%

25-54
Bulgaria 63% 30% 5% 3%
UE-28 32% 34% 17% 16%

55-74
Bulgaria 54% 30% 13% 3%
UE-28 40% 35% 14% 11%

TOTAL
Bulgaria 63% 30% 5% 3%
UE-28 35% 35% 16% 14%

Ponderea cumpărătorilor care achiziționează online produse având o anumită proveniență în totalul
cumpărătorilor online din Bulgaria și UE-28 (2009-2017)

Sursa: Eurostat 2018
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regiuni
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Achiziții de la comercianți online 
naționali

Bulgaria 83% 77% 73% 80% 81% 83% 87% 88% 87%
UE-28 92% 89% 91% 91% 89% 88% 88% 89% 87%

Achiziții de la comercianți din alte 
state comunitare

Bulgaria 31% 35% 38% 46% 49% 44% 40% 41% 35%
UE-28 22% 22% 23% 25% 26% 29% 30% 32% 33%

Achiziții de la comercianți din alte 
state din afara UE-28

Bulgaria 16% 12% 16% 12% 14% 15% 15% 19% 16%
UE-28 12% 13% 12% 13% 14% 17% 18% 20% 23%
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produse și servicii având o valoare cuprinsă între 1 și 49 euro (45%) sau o valoare 

între 50 și 99 euro (36%). 

Pe de altă parte, 35% din totalul cumpărătorilor online cu vârste cuprinse între 25 și 

54 de ani cheltuie sume între 50 și 99 euro pentru achizițiile efectuate pe parcursul 

a 3 luni, în timp ce 32% din aceeași categorie de vârstă realizează achiziții cu o 

valoare cumulată între 100 și 499 euro.  

Majoritatea persoanelor cu vârste între 55 și 74 de ani efectuează achiziții online a 

căror valoare se situează în intervalul 100 și 499 euro (34%). În cazul acestei categorii 

de vârstă, achizițiile online de peste 500 de euro sunt mai des întâlnite decât în 

cazul celorlalte grupe de vârstă (10%). Potrivit Ecommerce Foundation, valoarea 

medie a cheltuielilor efectuate de un consumator online din Bulgaria a crescut de la 

254 euro/an în anul 2013 la 262 euro/an în anul 2015. 

 

Plățile și retururile 

În ceea ce privește modalitățile de plată utilizate de cumpărătorii online din 

Bulgaria, aceștia preferă să achite cu ajutorul telefonului mobil (80%). Cardurile de 

credit (16%) și portofelul electronic (2%) urmează în preferințele cumpărătorilor 

online din Bulgaria în ceea ce privește mijloacele electronice de plată. Numai 1% 

dintre cumpărătorii bulgari utilizează cardurile preplătite și toți atâția recurg la 

transferuri bancare pentru a achita produsele comandate. 

Ponderea cumpărătorilor care efectuează achiziții de o anumită valoare în totalul cumpărătorilor online din
Bulgaria (2017)

Sursa: Eurostat 2018
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Nu s-au identificat informații relevante referitoare la retururile efectuate de 

consumatorii bulgari. 

Obstacole întâmpinate 

Numai 15% dintre cetățenii bulgari care au efectuat achiziții online pe parcursul 

anului 2017 au întâmpinat dificultăți în realizarea acestora. Procentul este 

semnificativ mai mic decât cel înregistrat la nivel comunitar (31%). Cele mai 

frecvente dificultăți întâmpinate de cumpărătorii online din Bulgaria sunt: 

▪ nerespectarea perioadei de livrare (7%, comparativ cu 17% la nivelul UE-28); 

▪ livrarea altor produse sau a unora defecte (4%, față de 9% la nivel comunitar); 

▪ dificultăți legate de obținerea informațiilor despre garanție sau alte drepturi 

legale (3%, față de 5% la nivel comunitar); 

▪ dificultăți tehnice de tipul nefuncționării corespunzătoare a site-ului în 

momentul plasării comenzii sau efectuării plății (2%, față de 11% la nivel 

comunitar); 

▪ costuri de livrare sau preț final superior celui indicat (2%, comparativ cu 4% la 

nivel comunitar); 

▪ imposibilitatea livrării unor bunuri sau servicii în Bulgaria de către comerciantul 

online străin (1%, față de 3% la nivel comunitar); și 

▪ dificultăți legate de neprimirea unui răspuns satisfăcător în urma unei reclamații 

sau probleme legate de exercitarea căilor de atac (1%, comparativ cu 4% la nivel 

comunitar).  

Principalele metode de plată utilizate de cumpărătorii online din Bulgaria (2016)

Sursa: Bulgaria Ecommerce Report 2016, Ecommerce Foundation 
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Principalele motive care stau la baza deciziei de a nu efectua achiziții online sunt: 

preferința de a cumpăra personal bunurile sau serviciile și de a le testa, inclusiv 

loialitatea față de magazinele fizice și puterea obișnuinței (75%, comparativ cu 

media europeană de 69%), lipsa competențelor necesare efectuării unei achiziții 

online (15%, comparativ cu 19% la nivel comunitar), existența unor temeri privind 

de securitatea plăților și de protecția datelor (11%, față de 25% în UE-28) și existența 

unor temeri legate  de recepționarea și returnarea produselor, inclusiv legate de 

formularea unei reclamații sau de exercitarea căilor de atac (9%, față de 16% la nivel 

european). 

 Alți factori, mai puțin importanți, sunt lipsa unui card de plată (8%, față de 12% la 

nivel european) și dificultățile legate de recepționarea produselor (4%, față de 6% la 

nivel european). 

Ponderea cumpărătorilor care întâmpină dificultăți în efectuarea achiziției online în totalul cumpărătorilor
online din Bulgaria (2017)

Sursa: Eurostat 2018 
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3.6.2 Analiza sistemului de reglementare 

Cele mai relevante legi bulgare pentru sectorul comerțului electronic sunt: Legea 

privind comerțul electronic (2006) și Legea privind drepturile consumatorilor 

(2005). 

Legea privind comerțul electronic  

Legea privind comerțul electronic151 transpune Directiva 2000/31/CE privind 

anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale 

comerțului electronic, pe piața internă în sistemul juridic al Bulgariei. Legea a 

introdus o nouă terminologie, inexistentă în legislația națională până la adoptarea 

acestui act normativ, definind cu o mai mare precizie noțiuni precum comerțul 

electronic sau servicii ale societății informaționale. În accepțiunea legii bulgare, 

comerțul electronic înseamnă furnizarea de servicii ale societății informaționale. 

Serviciile societății informaționale sunt definite drept acele servicii, inclusiv 

furnizarea de comunicări comerciale, care sunt prestate în schimbul unei 

remunerații, la distanță, prin mijloace electronice și la solicitarea explicită a 

destinatarului serviciului (articolul 1 al Legii privind comerțul electronic).  

Legea bulgară consacră libertatea furnizării serviciilor societății informaționale, cu 

excepția cazurilor prevăzute expres de legile speciale (articolul 2), definind 

totodată termenii de furnizor și destinatar al serviciilor societății informaționale. 

Astfel, potrivit articolului 3 al Legii privind comerțul electronic, furnizorul este orice 

persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii ale societății informaționale, în 

timp ce destinatarul unor astfel de servicii este orice persoană fizică sau juridică 

                                                           
151 Legea privind comerțul electronic, promulgată în Monitorul Oficial nr. 51/23.06.2006, modificată succesiv prin 
amendamentele publicate în Monitorul Oficial nr. 105/22.12.2006, Monitorul Oficial nr. 41/22.05.2007, Monitorul Oficial nr. 
82/16.10.2009, Monitorul Oficial nr. 77/04.10.2011, Monitorul Oficial nr. 105/29.12.2011 și Monitorul Oficial nr. 
57/28.07.2015. 

Motivele pentru care cetățenii bulgari nu efectuează achiziții online (2017)

Sursa: Eurostat 2018 
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care utilizează serviciile societății informaționale în scopuri profesionale sau de altă 

natură. 

În conformitate cu articolul 4 al Legii privind comerțul electronic, furnizorul de 

servicii ale societății informaționale este obligat să acorde beneficiarilor acestor 

servicii și autorităților competente un acces facil, direct și permanent la informații 

privind: 

▪ numele sau denumirea comercială a acestuia; 

▪ adresa geografică la care este stabilit furnizorul (sediul social al acestuia); 

▪ adresa unde furnizorul își desfășoară activitatea, în cazul în care aceasta diferă 

de adresa sediului social; 

▪ datele de contact ale furnizorului, inclusiv numărul de telefon și adresa de poștă 

electronică, pentru a facilita comunicarea directă și rapidă cu acesta; 

▪ informațiile privind înregistrarea într-un registru de comerț sau alt registru 

public; 

▪ date referitoare la organismul sau autoritatea care supraveghează sau 

controlează activitatea furnizorului, în cazul în care respectiva activitate este 

supusă unui regim de autorizare sau licențiere, conform legii; 

▪ în cazul profesiilor reglementate, informații despre organizația profesională la 

care furnizorul este înregistrat, titlul profesional deținut și statul membru în care 

a fost obținut, dispozițiile legale privind dreptul de a exercita profesia 

respectivă, dar și instrucțiuni de accesare a acestor norme profesionale; 

▪ codul de înregistrare în scopuri de TVA, în baza Legii privind taxa pe valoare 

adăugată (dacă este cazul); 

▪ alte informații solicitate prin legi speciale (dacă este cazul).   

Același articol menționează că eventualele informații despre prețuri trebuie să fie 

clare, precizând în mod neechivoc dacă respectivele prețuri includ sau nu taxele și 

costurile de livrare. Conform articolului 4a din Legea privind comerțul electronic, 

introdus prin amendamentul publicat în Monitorul Oficial nr. 105/22.12.2006, 

stocarea sau accesarea informațiilor stocate în echipamentul terminal al unui abonat 

sau utilizator de către un furnizor de servicii ale societății informaționale sunt 

permise numai în condițiile în care beneficiarului acestor servicii i se oferă informații 

clare și complete cu privire la scopul stocării, accesării sau prelucrării respectivelor 

informații și numai în baza obținerii acordului prealabil explicit al destinatarului cu 

privire la aceste operațiuni. Mai mult decât atât, furnizorii serviciilor societății 

informaționale au obligația de a pune în orice moment la dispoziția destinatarului 

acestor servicii informații despre datele stocate. Stocarea ulterioară a informațiilor 

de către același furnizor nu face obiectul cerințelor menționate anterior, în cazul în 

care destinatarul serviciului nu a formulat obiecții. De asemenea, legea bulgară nu 

interzice stocarea sau accesul tehnic la informații atunci când acestea sunt necesare 

pentru a asigura: 
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▪ transmisia comunicației printr-o rețea de comunicații electronice; și 

▪ furnizarea unui serviciu al societății informaționale cerut în mod explicit de către 

abonat sau utilizator.   

Articolul 5 din Legea privind comerțul electronic definește comunicările comerciale 

drept orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, 

bunurile, serviciile sau imaginea unei întreprinderi, organizații sau persoane care 

efectuează o activitate comercială, industrială, meșteșugărească sau practică o 

profesie reglementată. Potrivit aceluiași articol, nu constituie comunicări 

comerciale: 

▪ informațiile care permit accesul direct la activitatea întreprinderii, organizației 

sau persoanei, în special numele de domeniu sau o adresă de poștă electronică; 

și 

▪ comunicările legate de bunurile, serviciile sau imaginea întreprinderii, 

organizației sau persoanei, elaborate în mod independent, în special când 

acestea nu sunt furnizate în contrapartidă financiară. 

Legea bulgară prevede ca acele comunicări comerciale care fac parte dintr-un 

serviciu al societății informaționale sau care constituie un astfel de serviciu trebuie 

să îndeplinească o serie de condiții: 

▪ să poată fi identificate în mod clar ca fiind comunicări comerciale; 

▪ să permită identificarea cu claritate a persoanei fizice sau juridice pe seama 

căreia se face comunicarea comercială; 

▪ să definească în mod clar și neechivoc condițiile pentru a beneficia de 

eventualele oferte promoționale, cum ar fi reducerile de preț, primele și 

cadourile; 

▪ să permită un acces facil la condițiile de participare la concursuri și jocuri 

promoționale, acestea fiind la rândul lor definite în mod clar și neechivoc; și 

▪ să respecte toate cerințele menționate în cadrul altor acte normative relevante.  

Furnizorul serviciilor societății informaționale care transmite comunicări comerciale 

nesolicitate prin poștă electronică fără consimțământul prealabil al destinatarului 

are obligația de a se asigura că aceste mesaje comerciale pot fi identificate în mod 

clar și neechivoc drept comunicări nesolicitate, imediat ce sunt primite de 

destinatar. Potrivit amendamentului publicat în Monitorul Oficial nr. 

105/22.12.2006, Comisiei pentru Protecția Consumatorilor îi revine obligația de a 

ține un registru de adrese electronice ale persoanelor juridice care nu doresc să 

primească comunicări comerciale nesolicitate. În conformitate cu prevederile legii 

bulgare, este interzisă expedierea de comunicări comerciale nesolicitate atât 

utilizatorilor, fără acordul prealabil al acestora, dar și la adresele electronice 

înscrise în registrul menționat anterior (articolul 6 al Legii privind comerțul 

electronic). Persoanele care practică profesii reglementate pot utiliza comunicările 

comerciale sub rezerva respectării normelor profesionale privind independența, 
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demnitatea onoarea profesiei, precum și secretul profesional și onestitatea față de 

clienți și alți membri ai profesiei (articolul 7 al Legii privind comerțul electronic). 

Legea bulgară stabilește și obligațiile furnizorului de servicii ale societății 

informaționale în ceea ce privește încheierea contractelor prin mijloace electronice. 

Astfel, potrivit articolului 8 al Legii privind comerțul electronic, furnizorul de 

servicii ale societății informaționale trebuie să informeze destinatarii respectivelor 

servicii într-un mod clar, ușor de înțeles, neechivoc și înainte de lansarea comenzii 

despre etapele tehnice necesare încheierii contractului, modalitatea de accesare a 

contractului, mijloacele tehnice de identificare și corectare a erorilor la 

introducerea informațiilor înainte de încheierea contractului, limbile propuse pentru 

încheierea contractului și codurile de conduită la care a aderat furnizorul. Totodată, 

furnizorul de servicii ale societății informaționale trebuie să pună la dispoziția 

destinatarului clauzele și condițiile standard ale contractului într-un mod care să-i 

permită acestuia din urmă să le păstreze și să le reproducă (articolul 9 al Legii 

privind comerțul electronic). 

Articolul 10 din Legea privind comerțul electronic prevede obligativitatea 

furnizorului de servicii ale societății informaționale de a pune la dispoziția 

destinatarului serviciilor mijloacele tehnice adecvate, eficiente și accesibile care să 

îi permită să identifice și să corecteze erorile de introducere a datelor înainte de a 

lansa comanda. De asemenea, furnizorul de servicii ale societății informaționale 

trebuie să confirme primirea comenzii fără amânări nejustificate și prin mijloace 

electronice. Comanda și confirmarea de primire se consideră primite atunci când 

părțile cărora le sunt adresate pot avea acces la ele (articolul 11 al Legii privind 

comerțul electronic). 

Al patrulea capitol din Legea privind comerțul electronic stabilește 

responsabilitatea furnizorilor de servicii ale societății informaționale. Astfel, 

potrivit articolului 13, în cazul transmiterii într-o rețea de comunicații a 

informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului sau în furnizarea accesului la 

rețeaua de comunicații (mere conduit), furnizorii de servicii ale societății 

informaționale nu sunt responsabili pentru conținutul informațiilor transmise și 

activitatea destinatarului serviciului în cazul în care: 

▪ nu inițiază transmiterea informațiilor; 

▪ nu selectează destinatarul informațiilor transmise; și 

▪ nu selectează sau modifică informațiile transmise. 

Spre deosebire de prevederile Directivei 2000/31/CE, legea bulgară în domeniul 

comerțului electronic face trimitere explicită și la limitarea răspunderii furnizorilor 

de servicii oferite de motoarele de căutare. Astfel, conform articolului 14 al legii 

bulgare, prestatorul care furnizează servicii de căutare automatizată a informațiilor 

nu este responsabil pentru conținutul informațiilor extrase dacă: 

▪ nu inițiază transmiterea informațiilor extrase; 
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▪ nu selectează destinatarul informațiilor extrase; și 

▪ nu selectează sau modifică informațiile extrase. 

Prevederile legale menționate anterior nu se aplică în cazul în care resursa 

informațională de la care sunt extrase informațiile aparține furnizorului de servicii 

ale societății informaționale sau unei părți afiliate acestuia. 

Potrivit articolului 15 al Legii privind comerțul electronic nu sunt responsabili nici 

pentru stocarea intermediară (caching) a informațiilor. Astfel, un prestator de 

servicii care transmite printr-o rețea de comunicații informațiile furnizate de un 

destinatar al serviciului nu este responsabil pentru stocarea automată, intermediară 

și temporară a informațiilor transmise dacă: 

▪ nu  modifică informația; 

▪ respectă cerințele privind accesul la informație; 

▪ respectă regulile general acceptate privind actualizarea informației; 

▪ utilizează în mod legal o tehnologie acceptată în mod obișnuit pentru obținerea 

datelor privind utilizarea informației; și 

▪ elimină cu promptitudine informațiile pe care le-a stocat sau blochează accesul 

la acestea de îndată ce iau la cunoștință că: 

o informațiile transmise inițial au fost eliminate din rețea ori accesul a fost 

blocat; sau  

o o instanță sau o autoritate administrativă a dispus eliminarea informației sau 

blocarea acesteia. 

Nu în ultimul rând, articolul 16 din legea bulgară privind comerțul electronic 

reglementează răspunderea furnizorilor de servicii ale societății informaționale 

privind stocarea informațiilor externe (hosting) și a link-urilor electronice cu 

informațiile externe (linking). Un astfel de furnizor nu este responsabil pentru 

conținutul informațiilor și activitatea destinatarului serviciului în cazul în care nu 

are cunoștință despre: 

▪ natura ilegală a activității sau a informațiilor; 

▪ faptele sau circumstanțele care fac ca activitatea sau informația să fie vădit 

ilegală. 

Acest lucru nu este valabil atunci când: 

▪ beneficiarul serviciului acționează sub autoritatea sau sub controlul furnizorului; 

sau  

▪ furnizorul avea cunoștință sau a fost informat de către autoritățile competente 

despre natura ilegală a informațiilor și nu a luat măsuri imediate pentru a elimina 

informațiile sau pentru a bloca accesul la acestea. 
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Acest ultim aspect nu scutește un prestator de obligația legală de a păstra 

informațiile privind destinatarul serviciului și activitățile acestuia și de a le furniza 

la cererea unei autorități competente, în cazurile stabilite prin lege. Toate 

prevederile legale menționate anterior se aplică și în cazul în care prestatorul de 

servicii oferă acces la informații externe prin intermediul unui link electronic 

(linking).     

Ca regulă generală, prestatorul de servicii nu are obligația de a monitoriza 

informațiile stocate, transmise sau puse la dispoziție pentru a furniza servicii ale 

societății informaționale și nici obligația de a căuta în mod activ fapte sau 

circumstanțe care să indice desfășurarea unor activități ilicite (articolul 11 al Legii 

privind comerțul electronic).   

Al cincilea capitol al Legii privind comerțul electronic cuprinde prevederile care 

reglementează legea aplicabilă în cazul furnizării serviciilor societății 

informaționale. Articolul 19 prevede că inițierea și desfășurarea unei activități care 

presupune furnizarea de servicii ale societății informaționale sunt guvernate de 

legea statului în care este stabilit prestatorul de servicii, dacă respectivul stat este 

parte a Uniunii Europene. Locul de desfășurare a activității este acela unde 

furnizorul de servicii ale societății informaționale desfășoară o activitate pe durată 

nedeterminată. Prezența și folosirea mijloacelor tehnice și a tehnologiilor necesare 

furnizării serviciului nu constituie, în sine, sediu al prestatorului.  

Articolul 20 conferă Comisiei pentru Protecția Consumatorului rolul de control al 

modalității de implementare a Legii privind comerțul electronic, dar și în ceea ce 

privește menținerea registrului de adrese electronice ale persoanelor juridice care 

nu doresc să primească comunicări comerciale nesolicitate. În exercitarea 

atribuțiilor care le revin, funcționarii Comisiei pentru Protecția Consumatorului au 

dreptul de: 

▪ a avea acces la toate documentele legate în mod direct sau indirect de o 

încălcare a prevederilor Legii privind comerțul electronic sau a legilor similare 

din celelalte state membre, indiferent de tipul documentului; 

▪ a dispune oricărei persoane fizice sau juridice să furnizeze informațiile care îi 

sunt cunoscute despre încălcările legislației comerțului electronic; 

▪ a efectua controale la fața locului. 

Cu toate acestea, în îndeplinirea atribuțiilor care le revin, funcționarii Comisiei 

pentru Protecția Consumatorului sunt obligați să secretul profesional, comercial, 

bancar sau din domeniul asigurărilor și să nu divulge detalii ale inspecțiilor înainte 

de finalizarea acestora ori să utilizeze informațiile obișnuite în urma controalelor în 

afara scopului pentru care au fost colectate. În plus, Președintele Comisiei pentru 

Protecția Consumatorului are dreptul de: 

▪ a dispune în scris încetarea oricărei încălcări a prevederilor care vizează 

comerțul electronic;  
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▪ a solicita oricărei persoane fizice sau juridice să declare că va înceta încălcarea 

prevederilor care vizează comerțul electronic, inclusiv dreptul de a o obliga să 

facă o astfel de declarație publică, dacă acest lucru este necesar; 

▪ a dispune încetarea sau interzicerea oricărei încălcări a prevederilor care vizează 

comerțul electronic, inclusiv dreptul de a pronunța o încheiere sau o interdicție 

a încălcării în domeniul public, dacă acest lucru este necesar. 

Legii privind comerțul electronic conferă Ministerului Transporturilor, al 

Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor atribuții legate de colaborarea și 

cooperarea în domeniul serviciilor societății informaționale cu autoritățile 

competente din statele membre ale Uniunii Europene și cu oficialii din cadrul 

Comisiei Europene. Pe de altă parte, Președintele Comisiei pentru Protecția 

Consumatorului deține sarcini legate de înlesnirea accesului furnizorilor și 

destinatarilor de servicii ale societății informaționale la: 

▪ informații generale privind drepturile și obligațiile contractuale și procedurile de 

soluționare a litigiilor; 

▪ datele de contact ale autorităților, asociațiilor și organizațiilor care pot furniza 

informații suplimentare sau pot oferi asistență practică.  

În plus, Ministerului Transporturilor, al Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor 

și Comisia pentru Protecția Consumatorului au obligația stabilirii unui punct de 

contact accesibil prin mijloace electronice (articolul 21 al Legii privind comerțul 

electronic).  

Regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor Legii privind comerțul 

electronic face obiectul articolului 23. Sancțiunile aplicabile sunt următoarele: 

▪ între 200 și 1.000 de leva, în cazul furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale - persoane fizice, care încalcă prevederile articolelor privind 

obligațiile de informare (articolul 4), cele referitoare la comunicările comerciale 

(articolul 5), cele privind încheierea contractelor prin mijloace electronice 

(articolul 8), cele referitoare la disponibilitatea clauzelor și condițiilor standard 

(articolul 9) și cele privind punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice care să 

permită corectarea erorilor de introducere a datelor (articolul 10), atunci când 

astfel de încălcări nu constituie infracțiuni; 

▪ între 500 și 2.500 de leva, în cazul furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale - persoane juridice și persoane fizice autorizate, care încalcă 

prevederile articolelor menționate anterior (articolele 4, 5, 8, 9 și 10);  

▪ între 500 și 1.500 de leva, în cazul furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale - persoane fizice, respectiv între 1.000 și 4.000 de leva, în cazul 

furnizorilor de servicii ale societății informaționale - persoane juridice și 

persoane fizice autorizate, în situația unei încălcări repetate a prevederilor 

articolelor menționate anterior (articolele 4, 5, 8, 9 și 10); legea definește 

încălcarea repetată drept acea încălcare care s-a produs în termen de un an de 
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la intrarea în vigoare a unei dispoziții penale care a impus o sancțiune pentru 

același tip de încălcare.  

▪ între 250 și 1.500 de leva, în cazul furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale - persoane fizice, care încalcă prevederile articolului privind 

expedierea de comunicări comerciale nesolicitate (articolul 6), atunci când o 

astfel de încălcare nu constituie infracțiune; 

▪ între 500 și 2.000 de leva, în cazul furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale - persoane juridice și persoane fizice autorizate, care încalcă 

prevederile articolului privind expedierea de comunicări comerciale nesolicitate 

(articolul 6);  

▪ între 500 și 2.500 de leva, în cazul furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale - persoane fizice, respectiv între 1.000 și 4.000 de leva, în cazul 

furnizorilor de servicii ale societății informaționale - persoane juridice și 

persoane fizice autorizate, în situația unei încălcări repetate a prevederilor 

articolului privind expedierea de comunicări comerciale nesolicitate (articolul 

6); 

▪ între 250 și 1.000 de leva, în cazul furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale - persoane fizice, respectiv  între 500 și 2.000 de leva, în cazul 

furnizorilor de servicii ale societății informaționale - persoane juridice și 

persoane fizice autorizate, în situația neconformării cu un ordin de încetare a 

încălcării (articolul 20); sancțiunile pecuniare se dublează în cazul încălcărilor 

repetate. 

Legea privind protecția consumatorilor  

Legea privind protecția consumatorilor152 transpune în legislația bulgară, printre 

altele, o serie de prevederi aparținând următoarelor Directive comunitare, ale căror 

dispoziții fiind aplicabile și comerțului electronic: 

▪ Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor între 

comercianți și consumatori; 

▪ Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor; 

▪ Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor 

de pe piața internă față de consumatori; 

                                                           
152 Legea privind protecția consumatorilor, promulgată în Monitorul Oficial nr. 99/09.12.2005, modificată succesiv prin 
amendamentele publicate în Monitorul Oficial nr. 30/11.04.2006, Monitorul Oficial nr. 51/23.06.2006, Monitorul Oficial nr. 
53/30.06.2006, Monitorul Oficial nr. 59/21.07.2006, Monitorul Oficial nr. 105/22.12.2006, Monitorul Oficial nr. 
108/29.12.2006, Monitorul Oficial nr. 31/13.04.2007, Monitorul Oficial nr. 41/22.05.2007, Monitorul Oficial nr. 59/10.07.2007, 
Monitorul Oficial nr. 64/07.08.2007, Monitorul Oficial nr. 36/04.04.2008, Monitorul Oficial nr. 102/28.11.2008, Monitorul 
Oficial nr. 23/27.03.2009, Monitorul Oficial nr. 42/05.06.2009, Monitorul Oficial nr. 82/16.10.2009, Monitorul Oficial nr. 
15/23.02.2010, Monitorul Oficial nr. 18/05.03.2010, Monitorul Oficial nr. 18/01.03.2011, Monitorul Oficial nr. 38/18.05.2012, 
Monitorul Oficial nr. 56/24.07.2012, Monitorul Oficial nr. 15/15.02.2013, Monitorul Oficial nr. 27/15.03.2013, Monitorul Oficial 
nr. 20/26.03.2013, Monitorul Oficial nr. 61/25.07.2014, Monitorul Oficial nr. 14/20.02.2015, Monitorul Oficial nr. 
57/28.07.2015, Monitorul Oficial nr. 60/07.08.2015, Monitorul Oficial nr. 102/29.12.2015, Monitorul Oficial nr. 59/29.07.2016, 
Monitorul Oficial nr. 74/20.09.2016, Monitorul Oficial nr. 08/24.01.2017, Monitorul Oficial nr. 58/18.07.2017, Monitorul Oficial 
nr. 103/28.12.2017, Monitorul Oficial nr. 07/19.01.2018 și Monitorul Oficial nr. 20/06.03.2018. 
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▪ Directiva 2002/65/CE privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare 

de consum; 

▪ Directiva 2000/31/CE privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății 

informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă; și 

▪ Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum 

și garanțiile conexe. 

Legea bulgară abordează într-o manieră integrată aspectele legate de controlul 

clauzelor abuzive în contractele cu consumatorii, controlul practicilor comerciale 

neloiale, răspunderea pentru comercializarea produselor, contractele de vânzare la 

distanță, garanțiile și reclamațiile consumatorilor, protecția intereselor colective 

ale consumatorilor, modalitățile de indicare a prețurilor, etichetarea produselor, 

atribuțiile autorităților competente în domeniu și ale asociațiilor consumatorilor. 

Potrivit articolului 1, scopul acestui act normativ constă în asigurarea protecției 

drepturilor de bază ale consumatorilor: 

▪ dreptul de a avea acces la informații complete, corecte şi precise despre bunurile 

și serviciile achiziționate; 

▪ dreptul la protecție împotriva riscului de a achiziționa un produs sau de a li se 

presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viața, sănătatea sau 

securitatea; 

▪ dreptul la protecție a intereselor economice împotriva practicilor comerciale 

neloiale, a metodelor de vânzare și a clauzelor contractuale abuzive; 

▪ dreptul de a fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate de un defect al bunurilor; 

▪ dreptul de acces la procedurile judiciare și extrajudiciare pentru soluționarea 

litigiilor în materie de consum; 

▪ dreptul la educație în ceea ce privește aspectele legate de protecția 

consumatorilor; 

▪ dreptul de asociere în vedere protejarea intereselor; 

▪ dreptul de reprezentare în fața organelor de decizie relevante asupra 

problemelor care le afectează. 

Articolul 47 din Legea privind protecția consumatorilor prevede obligația 

comerciantului de a furniza consumatorului următoarele informații în mod clar și 

inteligibil, înaintea semnării unui contract la distanță, inclusiv a unui contract 

încheiat prin mijloace electronice: 

▪ principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor în mod corespunzător cu 

mediul de comunicare și cu natura bunurilor sau serviciilor; 

▪ denumirea comerciantului; 

▪ sediul social și adresa comerciantului, numărul său de telefon și adresa lui de 

poștă electronică; 
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▪ adresa locului în care comerciantul își desfășoară activitatea, în cazul în care 

aceasta nu coincide cu sediul social; 

▪ prețul total al bunurilor și serviciilor cu toate taxele incluse sau modalitatea de 

calcul a acestuia; 

▪ costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii 

contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de 

bază; 

▪ condițiile de plată, livrare și execuție a contractului, data la care comerciantul 

se angajează să livreze bunurile sau să presteze serviciile și modalitățile de 

soluționare a reclamațiilor consumatorilor; 

▪ mențiunea privind existența sau inexistența dreptului consumatorului de a se 

retrage din contract, condițiile, termenul limită și modalitățile de exercitare a 

acestui drept, formularul standard de retragere; 

▪ mențiunea privind obligativitatea sau lipsa obligativității consumatorului privind 

acoperirea costului aferent returnării; 

▪ informația potrivit căreia consumatorul este ținut să achite comerciantului 

costuri rezonabile, în anumite situații în care acesta își exercită dreptul de 

retragere;  

▪ informația conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere 

în cazul în care acesta nu este aplicabil, precum și informația cu privire la 

circumstanțele în care consumatorul își pierde dreptul de retragere; 

▪ mențiuni privind existența unei garanții legale privind conformitatea bunurilor; 

▪ condițiile de asistență post-vânzare acordată consumatorului;  

▪ codurile de conduită relevante și modalitatea de accesare ale acestora; 

▪ durata contractului;  

▪ durata minimă de valabilitate a obligațiilor care revin consumatorului conform 

contractului; 

▪ existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care 

trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea comerciantului; 

▪ funcționalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecție pentru 

conținutul digital;  

▪ interoperabilitatea relevantă a conținutului digital cu componentele hardware și 

software de care comerciantul are cunoștință sau se poate presupune în mod 

rezonabil că are cunoștință;  

▪ posibilitatea și modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de 

depunere și soluționare a reclamațiilor căruia i se supune comerciantul. 
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Aceste informații trebuie puse la dispoziția consumatorului într-o manieră adecvată 

mijlocului de comunicare utilizat, folosindu-se un limbaj clar și inteligibil. În cazul 

în care informațiile sunt furnizate pe un suport durabil, acestea trebuie să fie 

lizibile. De asemenea, în cazul unui contract la distanță care urmează a fi încheiat 

prin mijloace electronice și care prevede obligația consumatorului de a efectua o 

plată, comerciantul are obligația de a furniza informațiile referitoare la 

caracteristicile bunurilor sau serviciilor, la prețul total al acestora, la durata 

contractului și la durata minimă de valabilitate a obligațiilor care revin 

consumatorului într-un mod clar și vizibil, în imediata vecinătate a butonului prin 

care consumatorul plasează comanda. În plus, comerciantul este obligat să se 

asigure că, atunci când consumatorul inițiază comanda, el confirmă explicit că 

această comandă implică o obligație de plată din partea sa. În situație în care 

efectuarea unei comenzi presupune activarea unui buton sau a unei funcții similare, 

butonul sau funcția similară sunt etichetate lizibil cu mențiunea comandă cu 

obligația de plată (articolul 49 din Legea privind protecția consumatorilor). 

Prevederile articolelor 50-57 din Legea privind protecția consumatorilor detaliază 

dispozițiile referitoare la dreptul de retragere din contractele încheiate la distanță, 

inclusiv din contractele încheiate prin mijloace electronice. Acestea transpun 

întocmai prevederile Directivei 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor. 

Astfel, consumatorul 

beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract încheiat 

prin mijloace electronice, fără a fi nevoit să justifice decizia de retrage și fără a 

suporta alte costuri decât cele referitoare la returnarea bunurilor sau la costurile 

suplimentare generate de alegerea explicită a unui alt tip de livrare decât livrarea 

standard oferită de comerciant (articolele 50, 54 și 55 din Legea privind protecția 

consumatorilor).  

În principiu, cele 14 zile pe parcursul cărora consumatorul are dreptul de a se retrage 

dintr-un contract încheiat la distanță (inclusiv prin mijloace electronice) se 

calculează începând cu data în care consumatorul intră în posesia bunurilor 

comandate, în cazul contractelor de vânzare, respectiv ziua care urmează datei de 

încheiere a contractelor de prestare a serviciilor (articolul 50 din Legea privind 

protecția consumatorilor). În cazul în care comerciantul a omis să transmită 

consumatorului informațiile privind dreptul de retragere, acesta din urmă are 

dreptul de a se retrage din contract în termen de un an de la sfârșitul perioadei 

inițiale de retragere. În situația în care comerciantul procedează la furnizarea 

informațiilor cu privire la dreptul de retragere pe parcursul respectivului an, 

perioada de retragere se restrânge la cele 14 zile, calculate din momentul primirii 

informațiilor de către consumator (articolul 51 din Legea privind protecția 

consumatorilor). Potrivit articolului 53 din legea bulgară, exercitarea dreptului de 

retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale de a executa contractul la 

distanță sau de a încheia contractul la distanță, în cazul în care consumatorul a 

efectuat o comandă.  
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A treia secțiune din capitolul 4 al Legii privind protecția consumatorilor se referă la 

interzicerea practicilor comerciale neloiale, inclusiv în cazul contractelor încheiate 

prin mijloace electronice. Articolul 68d al legii bulgare privind drepturile 

consumatorilor definește practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor față de 

consumatori drept acele practici care contravin cerințelor diligenței profesionale 

(definită ca nivelul de competență specializată și de considerație pe care 

comerciantul poate să îl exercite în mod rezonabil față de consumatori, în 

conformitate cu practica comercială loială și/ sau principiul general al bunei-

credințe în domeniul de activitate al comerciantului) și sunt de natură să denatureze 

în mod semnificativ comportamentul economic al consumatorului mediu. Anumite 

categorii de consumatori beneficiază de un nivel mai ridicat de protecție, având în 

vedere vulnerabilitatea acestora față de practicile comerciale neloiale sau față de 

produsele sau serviciile acoperite de respectivele practici (copii, persoane cu 

handicap, persoane în vârstă). 

Legea bulgară privind protecția consumatorilor definește două categorii specifice de 

practici comerciale considerate a fi neloiale: practicile comerciale înșelătoare (prin 

acțiune sau omisiune) și practicile comerciale agresive. Potrivit articolului 68e din 

Legea privind protecția consumatorilor, o practică comercială este înșelătoare în 

cazul în care conține informații false sau mincinoase sau dacă poate induce 

consumatorul mediu în eroare, chiar dacă informațiile oferite pot fi corecte, și dacă 

poate să determine consumatorul să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat-o 

în altă situație. Legea bulgară prezintă exemple de astfel de practici comerciale, 

care furnizează informații false sau înșelătoare cu privire la: 

▪ existența sau natura produsului sau serviciului; 

▪ principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor (disponibilitatea, 

beneficiile, riscurile, compoziția, originea geografică, rezultatele așteptate în 

urma utilizării etc.); 

▪ amploarea angajamentului comerciantului (prin codurile de conduită pe care 

acesta s-a angajat să le respecte); 

▪ prețul sau existența unui avantaj specific în ceea ce privește prețul; 

▪ necesitatea furnizării unui serviciu suplimentar, a unor piese de schimb sau a 

unei reparații; 

▪ natura, statutul și drepturile comerciantului sau ale reprezentantului său 

(identitatea, patrimoniul, calificările, afilierea sau relațiile sale și drepturile de 

proprietate industrială, comercială sau intelectuală, premiile și distincțiile sale); 

▪ drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de înlocuire a bunurilor sau de 

rambursare a sumelor plătite de acesta; 

▪ activitățile de promovare și comercializare a unui produs sau serviciu, inclusiv 

publicitatea comparativă, care creează confuzie cu produse, mărci comerciale, 

denumiri comerciale sau alte semne distinctive ale unui concurent; 
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▪ nerespectarea angajamentelor asumate de către comerciant prin aderarea la un 

cod de conduită. 

O practică este înșelătoare și dacă sunt omise informații semnificative de care 

consumatorul mediu are nevoie pentru a lua o decizie comercială în cunoștință de 

cauză sau dacă aceste informații sunt furnizate într-o manieră neclară, 

neinteligibilă, ambiguă sau nepotrivită și pot determina consumatorul respectiv să 

ia o decizie de cumpărare pe care nu ar fi luat-o în alte împrejurări (articolul 68f 

din Legea privind protecția consumatorilor). 

Articolul 68h din legea bulgară privind protecția consumatorilor definește practicile 

comerciale agresive drept acele practici care modifică în mod semnificativ, prin 

hărțuire, constrângere sau influență nejustificată (definită ca exploatarea unei 

poziții de putere în raport cu consumatorul pentru a aplica o presiune asupra 

acestuia, chiar și fără a recurge la forța fizică sau a amenința cu aceasta, într-o 

manieră care reduce semnificativ abilitatea consumatorului de a lua o decizie în 

cunoștință de cauză) libertatea de alegere a consumatorului mediu și îl determină 

să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat-o în altă situație. Articolul 68i al Legii 

privind protecția consumatorilor menționează că trebuie luate în calcul o serie de 

elemente pentru a evalua dacă o anumită practică comercială este agresivă sau nu. 

Aceste elemente se referă la:  

▪ natura, locul și durata practicii agresive; 

▪ eventuala folosire de limbaj și comportament amenințător; 

▪ exploatarea de către comerciant a unei circumstanțe particulare de o asemenea 

gravitate (de exemplu, deces sau boală gravă) încât afectează modul de a judeca 

al consumatorului cu scopul de a influența decizia acestuia cu privire la produs; 

▪ eventuale condiții necontractuale disproporționate impuse consumatorului care 

dorește să-și exercite drepturile contractuale (cum ar fi dreptul de a rezilia 

contractul sau de a se orienta spre un alt produs sau comerciant); 

▪ orice amenințare de intentare a unei acțiuni care nu este posibilă din punct de 

vedere legal.  

Articolul 68l din Legea privind protecția consumatorilor conferă Președintelui 

Comisiei privind Protecția Consumatorilor dreptul de a emite un ordin care interzice 

aplicarea respectivei practici. De asemenea, Președintele Comisiei pentru Protecția 

Consumatorilor poate obliga comerciantul ca într-un termen scurt să demonstreze 

că respectiva practică comercială nu este neloială. Măsurile adoptate de 

Președintele Comisiei pentru Protecția Consumatorilor pot fi rezultatul unei 

autosesizări ori a unei cereri înaintate de un consumator sau un grup de consumatori. 

Consumatorul are dreptul de a anula contractul încheiat cu comerciantul ca urmare 

a utilizării unor practici comerciale neloiale și de a solicita despăgubiri. Decizia 

definitivă a Curții Supreme Administrative care confirmă un ordin de interdicție 

emis de Comisia pentru Protecția Consumatorilor privind utilizarea unei practici 

comerciale neloiale are caracter obligatoriu. Comisia pentru Protecția 
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Consumatorilor publică pe website-ul său deciziilor definitive ale Curții Supreme 

Administrative care confirmă ordinele de interdicție legate de aplicarea unei 

practici comerciale neloiale (articolul 68m din Legea privind protecția 

consumatorilor). 

Capitolul șase din Legea privind protecția consumatorilor conține dispozițiile legale 

referitoare la interzicerea clauzelor abuzive în contractele încheiate cu un 

consumator. Articolul 143 al legii bulgare definește clauzele abuzive drept orice 

prevederi ale unui contract încheiat cu un consumator, prevederi care se află în 

contradicție cu cerința de bună credință și care provoacă un dezechilibru 

semnificativ între drepturile și obligațiile părților contractante, în detrimentul 

consumatorului. Același articol enumeră exemple de clauze contractuale care sunt 

considerate abuzive: 

▪ excluderea sau limitarea răspunderii legale a vânzătorului în cazul decesului 

consumatorului sau al vătămării corporale a acestuia, ca urmare a acțiunii sau a 

inacțiunii vânzătorului sau furnizorului; 

▪ excluderea sau limitarea necorespunzătoare a drepturilor legale ale 

consumatorului față de vânzător sau furnizor sau față de o altă parte, în cazul 

neîndeplinirii totale sau parțiale sau al îndeplinirii necorespunzătoare a oricăreia 

dintre obligațiile contractuale de către vânzător sau furnizor, inclusiv a opțiunii 

de a compensa o datorie către vânzător sau furnizor cu o creanță pe care 

consumatorul o poate avea împotriva acestuia; 

▪ încheierea unui acord care creează obligații pentru consumator și prin care 

furnizarea de servicii de către vânzător sau furnizor este supusă unei condiții a 

cărei îndeplinire depinde doar de voința acestuia; 

▪ acordarea permisiunii vânzătorului sau furnizorului de a reține sumele plătite de 

consumator, în cazul în care acesta din urmă decide să nu încheie contractul sau 

să nu îl execute, fără a se prevedea dreptul consumatorului de a primi o 

compensație în sumă echivalentă de la vânzător sau furnizor, în cazul în care 

acesta este partea care anulează contractul; 

▪ solicitarea de la orice consumator care nu și-a îndeplinit obligația să plătească o 

sumă disproporționat de mare drept compensație; 

▪ autorizarea vânzătorului sau furnizorului de a rezilia contractul în mod 

discreționar, în timp ce consumatorului nu i se acordă aceeași posibilitate, sau 

acordarea permisiunii vânzătorului sau furnizorului de a reține sumele plătite 

pentru servicii care nu au fost încă furnizate de către acesta, în cazul în care 

vânzătorul sau furnizorul este cel care reziliază contractul; 

▪ acordarea posibilității vânzătorului sau furnizorului de a pune capăt unui 

contract cu durată nedeterminată fără un preaviz rezonabil, cu excepția 

cazurilor în care există motive întemeiate de a face acest lucru; 
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▪ prelungirea automată a unui contract cu durată determinată, în cazul în care 

consumatorul nu specifică acest lucru, atunci când termenul stabilit pentru ca 

consumatorul să își exprime intenția de a nu prelungi contractul este stabilit 

excesiv de devreme; 

▪ angajarea irevocabilă a consumatorului prin clauze cu care acesta nu a putut să 

se familiarizeze înainte de încheierea contractului; 

▪ autorizarea vânzătorului sau furnizorului să modifice unilateral clauzele 

contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract; 

▪ autorizarea vânzătorului sau furnizorului să modifice unilateral, fără a avea un 

motiv întemeiat, orice caracteristici ale produsului sau serviciului care urmează 

să fie furnizat; 

▪ prevederea ca prețul bunurilor să fie stabilit în momentul livrării sau acordarea 

posibilității unui vânzător de bunuri sau unui furnizor de servicii să crească prețul 

acestora fără să îi acorde cumpărătorului, în ambele cazuri, dreptul 

corespondent de a anula contractul, în cazul în care prețul final este prea ridicat 

în comparație cu prețul convenit la încheierea contractului; 

▪ acordarea dreptului vânzătorului sau furnizorului de a stabili dacă bunurile sau 

serviciile furnizate sunt conforme cu contractul sau acordarea acestora a 

dreptului exclusiv de a interpreta orice clauză din contract; 

▪ limitarea obligației vânzătorului sau furnizorului de a respecta angajamentele 

asumate de către agenții acestora sau asumarea angajamentelor de către 

aceștia, cu condiția respectării unei anumite formalități; 

▪ obligarea consumatorului să își îndeplinească toate obligațiile, chiar în cazul în 

care vânzătorul sau furnizorul nu își respectă obligațiile corespondente; 

▪ acordarea posibilității vânzătorului sau furnizorului de a-și transfera drepturile 

și obligațiile prevăzute de contract, în cazul în care această acțiune poate servi 

la reducerea garanțiilor pentru consumator, fără acordul acestuia din urmă; 

▪ excluderea sau obstrucționarea dreptului consumatorului de a introduce acțiuni 

în justiție sau de a exercita orice altă cale de atac, în special prin solicitarea 

consumatorului să sesizeze exclusiv o curte de arbitraj care nu este reglementată 

de dispozițiile legale, restricționând în mod nejustificat dovezile aflate la 

dispoziția lui sau impunându-i sarcina probei care, în conformitate cu legislația 

aplicabilă, trebuie să îi revină altei părți la contract; 

▪ împiedicarea consumatorului să evalueze consecințele economice ale încheierii 

contractului; 

▪ alte clauze similare. 

Potrivit articolului 145 din Legea privind protecția consumatorilor, caracterul abuziv 

al unei clauze comerciale se apreciază în funcție de natura bunurilor și serviciilor 

implicate, împrejurările tranzacției și toate celelalte clauze și condiții ale 
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contractului. Această evaluare a caracterului abuziv al unei condiții contractuale nu 

ia în considerare obiectul contractului și nici prețul propriu-zis plătit pentru bunurile 

sau serviciile respective, decât dacă aceste clauze nu sunt redactate într-o manieră 

clară și inteligibilă. Clauzele abuzive din contracte sunt nule și neavenite, cu 

excepția cazului în care acestea sunt convenite prin negociere individuală. Prin 

urmare, clauzele redactate în prealabil nu au fost negociate și, prin urmare, 

consumatorul nu a avut posibilitatea de a influența conținutul acestora, în special 

în cazul unui contract de adeziune. În cazul în care orice vânzător sau furnizor 

pretinde că s-a negociat individual o clauză standard, acestuia îi revine sarcina 

probei. Condițiile considerate abuzive nu creează obligații pentru consumatori, dar 

celelalte clauze își mențin valabilitatea pentru ambele părți dacă restul contractului 

rămâne relevant și valabil (articolul 146 din Legea privind protecția 

consumatorilor). Potrivit articolului 147 al legii bulgare, toate contractele scrise 

trebuie formulate într-un limbaj simplu și inteligibil, iar în cazul în care există 

îndoieli cu privire la sensul unei clauze, aceasta ar trebui interpretată într-un mod 

favorabil pentru consumator.  

În cazul încheierii unui contract care este guvernat de termeni și condiții generale 

(standard), aceste condiții vor fi considerate a fi încorporate în contract numai dacă 

i-au fost furnizate anterior consumatorului și numai în măsura în care acesta a fost 

de acord cu ele. Consimțământul consumatorului față de termenii și condițiile 

generale este atestat atesta prin semnătura sa. Comerciantul sau reprezentantul 

autorizat al acestuia are obligația să pună la dispoziția consumatorului copia 

semnată a termenilor și condițiilor generale. Sarcina de a dovedi validitatea 

consimțământului exprimat de consumator cu privire la condițiile generale, precum 

și cea referitoare la primirea copiei semnate a acestora revin comerciantului. 

Introducerea unei clauze în contractul individual cu un consumator care să facă 

trimitere la acordul acestuia cu privire la conținutul condițiilor generale nu 

constituie o dovadă de acceptare reală a termenilor standard (articolul 147a din 

Legea privind protecția consumatorilor). 

În plus, articolul 147b din legea bulgară privind protecția consumatorilor prevede 

obligativitatea comerciantului de a informa consumatorul cu privire la orice 

modificare adusă condițiilor generale în termen de șapte zile de la apariția 

respectivei modificări. Această informare cu privire la modificarea condițiilor 

standard poate fi adusă la cunoștința consumatorului prin telefon, poștă electronică 

sau corespondență. Atunci când nu este de acord cu modificările condițiilor 

standard, consumatorul poate alege între rezilierea contractului, fără nicio 

justificare și fără compensații sau penalități, și continuarea contractului, cu 

respectarea termenilor generali anteriori modificării survenite. Consumatorul are 

dreptul de a aduce la cunoștința comerciantului alegerea sa în termen de o lună de 

la primirea notificării privind modificarea condițiilor și termenilor standard. 

Consumatorul nu are drept de opțiune atunci când modificarea condițiilor generale 

este rezultatul unui ordin sau al unei instrucțiuni emise de o autoritate competentă. 

Modificările condițiilor generale devin obligatorii pentru consumator, atunci când 
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este informat despre acestea, le acceptă sau nu-și exercită dreptul de a le respinge 

în intervalul menționat anterior. Sarcina de a dovedi validitatea modificării 

termenilor și condițiilor generale revine comerciantului. 

Articolul 148 din legea bulgară conferă Comisiei pentru Protecția Consumatorilor 

următoarele atribuții legate de controlul utilizării clauzelor abuzive: 

▪ elaborarea de orientări sau recomandări privind identificarea clauzelor abuzive 

specifice contractelor guvernate de condiții generale sau contractelor utilizate 

în anumite sectoare de activitate; 

▪ formularea de recomandări privind utilizarea anumitor clauze în contractele 

încheiate în anumite sectoare de activitate; 

▪ inițierea de negocieri cu reprezentanții asociațiilor profesionale cu privire la 

pregătirea unor modele de contracte aplicabile anumitor sectoare de activitate; 

▪ înaintarea problemei legate de utilizarea clauzelor abuzive spre a fi soluționată 

de instanța judecătorească competentă, însoțită de o cerere de declarare nulă a 

acestor clauze, în cazul în care măsurile menționate anterior au rămas 

ineficiente, iar termenii generali ai contractului pot afecta un număr mare de 

consumatori sau pot fi utilizați de alți comercianți; 

▪ formularea unor opinii cu privire la existența unor clauze abuzive, în situațiile în 

care un act normativ impune unei autorități publice să aprobe condițiile generale 

ale unui contract cu consumatorii sau modificările acestuia; respectiva autoritate 

publică aprobă condițiile generale ale contractului numai în cazul avizului 

favorabil al Comisiei pentru Protecția Consumatorilor și numai după ce aceasta 

concluzionează că respectivii termeni generali nu conțin clauze abuzive; 

▪ aprobarea condițiilor generale ale unui contract cu consumatorii privind 

furnizarea de servicii financiare, în cazul în care un act normativ nu prevede 

nicio autoritate publică responsabilă cu aprobarea respectivelor condiții 

generale; 

▪ notificarea comercianților privind eliminarea clauzelor abuzive din condițiile 

generale într-un termen de 14 zile de la primirea notificării.  

Legea privind protecția consumatorilor stabilește și principalele atribuții ale 

autorităților competente în domeniul protecției consumatorilor. Ministerul 

Economiei coordonează politica statului bulgar în domeniul protecției 

consumatorului (articolul 162), având totodată atribuții în integrarea acestui 

domeniu în realizarea altor politici sectoriale și orizontale (articolul 163). 

Principalele sarcini ale Ministerului Economiei în domeniul protecției 

consumatorului sunt detaliate în articolul 164 din Legea privind protecția 

consumatorilor: 

▪ elaborarea unor propuneri de modificare a dispozițiilor existente și de adoptare 

a unei noi legislații în domeniul protecției consumatorilor; 
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▪ elaborarea de acte normative în domeniul protecției consumatorilor în cazurile 

prevăzute de lege; 

▪ emiterea de avize cu privire la actele de reglementare relevante pentru 

protecția consumatorilor; 

▪ gestionarea activității Consiliului Național pentru Protecția Consumatorilor; 

▪ coordonarea activităților desfășurate de celelalte organisme administrative 

implicate în protecția consumatorilor; 

▪ asigurarea colaborării cu organele administrative pentru protecția 

consumatorilor din alte țări și reprezentarea Bulgariei în organizațiile 

internaționale pentru protecția consumatorilor; 

▪ elaborarea unei liste a organizațiilor calificate în Bulgaria, care au un interes 

legitim în încetarea sau interzicerea acțiunilor sau a practicilor comerciale care 

încalcă interesele colective ale consumatorilor, lista fiind întocmită pe baza unor 

criterii stabilite prin ordin de ministru; 

▪ transmiterea listei menționate anterior Comisiei Europene, cu menționarea 

obiectului de activitate și a formei juridice de organizare a organizațiilor 

respective. 

Comisia pentru Protecția Consumatorilor este principala autoritate competentă în 

domeniul protecției consumatorilor, dispunând de o gamă largă de competențe și 

atribuții statutare. Astfel, Comisia pentru Protecția Consumatorilor, organism de 

stat aflat în subordinea Ministerului Economiei, este responsabilă pentru punerea în 

aplicare a legislației bulgare privind protecția consumatorilor (inclusiv protecția 

generală a siguranței produselor și a intereselor economice ale consumatorilor), 

deținând competențe și în monitorizarea respectării legislației în acest domeniu, 

emiterea de reglementări și proceduri specifice pentru cazurile de încălcare a legii 

și coordonarea altor organe competente privind aplicarea legislației în domeniul 

protecției consumatorilor. Conducerea Comisiei pentru Protecția Consumatorilor 

este alcătuită din trei membri, din care unul este Președinte, numit pentru un 

mandat de 5 ani. Din structura Comisiei pentru Protecția Consumatorilor face parte 

și o Direcție privind Vânzările la Distanță, aceasta având atribuții și în domeniul 

comerțului electronic. Principalele atribuții ale Comisiei pentru Protecția 

Consumatorilor includ: 

▪ emiterea de acte privind încălcarea legislației privind protecția consumatorului; 

▪ examinarea reclamațiilor consumatorilor cu privire la încălcarea drepturilor lor 

și existența clauzelor contractuale abuzive; 

▪ verificarea respectării prevederilor legale afișarea prețurilor, desfășurarea unor 

activități de tip mystery shopping, efectuarea de controale la fața locului; 

▪ interzicerea, retragerea sau limitarea comercializării unor bunuri și servicii, în 

special a celor care prezintă riscuri pentru sănătatea și siguranța consumatorilor; 
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▪ supravegherea aplicării legii în materie de siguranță generală a produselor și de 

practici comerciale neloiale; 

▪ adoptarea măsurilor necesare în cazul încălcării legislației; 

▪ inițierea acțiunilor în justiție pentru protecția intereselor colective ale 

consumatorilor. 

La nivelul fiecărei municipalități bulgare își desfășoară activitatea Unități de 

Protecție a Consumatorului, aflate în subordinea Primăriei. Aceste Unități de 

Protecție a Consumatorului au următoarele atribuții: 

▪ exercită controlului în domeniul protecției consumatorului; 

▪ consiliază consumatorilor cu privire la drepturile acestora; 

▪ furnizează de informații Comisiei pentru Protecția Consumatorilor privind 

mărfurile periculoase; 

▪ fac apel la autoritățile competente atunci când constată existența unor încălcări 

ale unor reglementări care afectează drepturile și interesele consumatorilor. 

Organizațiile naționale ale consumatorilor sunt, de asemenea, instituții relevante în 

acest domeniu, inclusiv asociațiile de consumatori care acționează atât la nivel 

național, cât și la nivel regional sau local. Potrivit legii bulgare, cetățenii se pot 

asocia pentru a proteja drepturile și interesele consumatorilor (articolul 167). 

Articolul 168 din Legea privind protecția consumatorilor definește asociațiile 

consumatorilor drept asociații fără scop lucrativ care acționează exclusiv în interesul 

consumatorilor, nu au legătură cu un anumit partid politic, sunt independente din 

punct de vedere economic față de producători, importatori, comercianți și furnizori 

și sunt înregistrate în registrul organizațiilor non-profit, gestionat de Ministerul 

Justiției. Asociațiile de consumatori au dreptul: 

▪ să primească și să emită avize cu privire la proiectele legislative privind 

drepturile și interesele consumatorilor; 

▪ să informeze organele de control asupra situațiilor în care drepturile 

consumatorilor au fost încălcate; 

▪ să primească informații de la autoritățile competente privind formarea prețurilor 

serviciilor publice legate de încălzire, energie electrică, apă și canalizare, 

transport, poștă și comunicații electronice; 

▪ să primească informații cu privire la rezultatele controalelor, verificărilor și 

inspecțiilor efectuate de autoritățile competente; 

▪ să ofere sprijin la soluționarea litigiilor dintre consumatori și comercianți; 

▪ să sesizeze instanța pentru încălcarea drepturilor și intereselor consumatorilor 

în cazurile și în condițiile prevăzute de lege; 

▪ să încheie acorduri colective cu asociațiile comercianților. 
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Principalele asociații ale consumatorilor din Bulgaria sunt: Federația Consumatorilor 

din Bulgaria, Asociația Națională din Bulgaria "Consumatorii Activi" și Uniunea 

Independentă a Consumatorilor din Bulgaria. Cadrul instituțional de protecție a 

consumatorilor din Bulgaria include și un organism consultativ al Ministerului 

Economiei, respectiv Consiliul Național pentru Protecția Consumatorilor. Consiliul 

Național pentru Protecția Consumatorilor este format dintr-un președinte, un 

vicepreședinte și 12 membri ai diferitelor agenții guvernamentale și asociații ale 

consumatorilor care vizează consolidarea reprezentării acestora. Principalul 

obiectiv al Consiliului Național pentru Protecția Consumatorilor constă în stabilirea 

unui echilibru corect între producători/ comercianți și consumatori prin promovarea 

încheierii de acorduri între asociațiile consumatorilor și comercianților și prin 

consilierea Ministerului Economiei în elaborarea și implementarea unei politici 

eficiente de protecție a consumatorilor. Potrivit articolului 175 din Legea privind 

protecția consumatorilor, Consiliul Național pentru Protecția Consumatorilor are 

următoarele atribuții: 

▪ consiliază ministrul economiei în vederea implementării unei politici eficiente de 

protecție a consumatorilor; 

▪ elaborează programe în domeniul protecției consumatorilor; 

▪ înaintează propuneri prin intermediul Ministrului Economiei pentru modificarea 

și completarea reglementărilor legale privind protecția consumatorului; 

▪ prezintă autorităților publice competente propuneri pentru aplicarea eficientă a 

legislației privind protecția consumatorilor; 

▪ emite avize cu privire la proiectele de legislație referitoare la drepturile 

consumatorilor; 

▪ încurajează încheierea de acorduri între asociațiile de consumatori și asociațiile 

comercianților; 

▪ supune dezbaterii alte probleme legate de protecția consumatorilor. 

Nu în ultimul rând, Legea privind protecția consumatorilor transpune prevederile 

Directivei 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor între comercianți 

și consumatori. Legea garantează posibilitatea consumatorilor din Bulgaria de a-și 

supune spre soluționare litigiile contractuale cu un comerciant (inclusiv online) cu 

privire la un produs sau la un serviciu unei entități de soluționare alternativă a 

litigiilor (SAL), un organism recunoscut al cărui rol este de a soluționa litigiile prin 

proceduri SAL, adică în afara instanțelor judecătorești. 

Entitățile SAL examinează litigiile naționale și transfrontaliere care apar între 

consumatori și comercianți cu privire la obligațiile ce decurg din contractele 

încheiate între aceștia, inclusiv din contractele de vânzare. Entitățile SAL își 

desfășoară activitatea în conformitate cu principiile de expertiză, independență, 

imparțialitate, transparență, eficiență, corectitudine, libertate și legalitate 

(articolul 181d). O entitate SAL are o serie de atribuții: 
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▪ să respecte regulile procedurale pentru soluționarea alternativă a litigiilor; 

▪ să mențină website-ul actualizat, oferind părților un acces facil la informații 

privind procedura SAL și permițând acestora să depună reclamații și documentele 

necesare în format electronic; 

▪ să furnizeze părților, la cererea acestora, informațiile privind procedura SAL pe 

un suport durabil; 

▪ să permită consumatorului formularea unei reclamații la locul unde este stabilit, 

prin poștă, fax sau alt mijloc offline; 

▪ să ofere posibilitatea schimbului de informații între părți prin mijloace 

electronice sau, după caz, prin poștă; 

▪ să examineze litigiile naționale și transfrontaliere; 

▪ să se asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cerințele 

Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date. 

Entitățile SAL pot refuza să ia în considerare litigiul dintre un consumator și un 

comerciant atunci când: 

▪ consumatorul nu a încercat să soluționeze litigiul în mod direct cu comerciantul; 

▪ litigiul este nesemnificativ sau nefondat; 

▪ litigiul a fost sau a fost tratat de o altă entitate SAL sau instanță judecătorească; 

▪ presupusul prejudiciu are o valoare inferioară sau superioară unor praguri 

monetare prestabilite; 

▪ consumatorul nu a formulat reclamația într-o perioadă predeterminată, care nu 

poate fi mai mică de un an de la data la care consumatorul a înaintat plângerea 

comerciantului; 

▪ examinarea litigiului va împiedica în mod semnificativ desfășurarea activității 

respectivei entități SAL din cauza complexității sale factuale și juridice. 

Orice entitate SAL trebuie să respecte principiul transparenței prin publicarea pe 

propriul website a unor informații clare și inteligibile referitoare la: 

▪ datele de contact ale entității, inclusiv adresa poștală și adresa de poștă 

electronică; 

▪ recunoașterea entității SAL de către Ministerul Economiei; 

▪ persoanele fizice care gestionează sau participă la procedura SAL, modalitatea 

și durata numirii acestora; 

▪ apartenența la rețelele entităților SAL care facilitează soluționarea 

transfrontalieră a litigiilor; 

▪ litigiile pentru care entitatea SAL deține competențe de a le examina; 
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▪ regulile procedurale de funcționare, actul final de încetare a procedurii SAL și 

motivele pentru care entitatea SAL poate refuza să soluționeze un litigiu; 

▪ limbile în care se pot depune reclamații la entitatea SAL și în care se desfășoară 

procedura; 

▪ sursele dreptului care poate fi folosit pentru soluționarea litigiului; 

▪ cerințele care trebuie îndeplinite de părți înainte de soluționarea litigiului; 

▪ posibilitatea părților de a se retrage din procedura SAL; 

▪ costurile ce trebuie suportate de părțile aflate în litigiu, dacă există, inclusiv 

normele de alocare a acestor costuri la sfârșitul procedurii SAL; 

▪ durata medie a procedurii SAL; 

▪ consecințele juridice ale rezultatului procedurii SAL și, după caz, sancțiunile 

pentru neexecutarea unei decizii obligatorii a părților în litigiu. 

Articolul 181o din Legea privind protecția consumatorilor desemnează Ministerul 

Economiei drept autoritatea competentă din Bulgaria pentru autorizarea și 

recunoașterea entităților SAL. Comisia pentru Protecția Consumatorilor contribuie 

la soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți prin 

intermediul Comitetelor de Conciliere, furnizând totodată informații cu privire la 

modul în care consumatorii pot recurge la serviciile oferite de Comitetele de 

Conciliere sau de alte entități SAL. Centrul European al Consumatorilor din Bulgaria 

este organizat în cadrul Comisiei pentru Protecția Consumatorilor și constituie 

punctul de contact care sprijină consumatorii bulgari să obțină acces la o entitate 

SAL dintr-un alt stat membru în cazul unor litigii transfrontaliere. Entitățile SAL și 

Centrul European al Consumatorilor din Bulgaria publică pe website-urile lor link-

uri către website-ul Comisiei Europene care publică lista entităților SAL recunoscute 

în statele membre, dar și link-uri către platforma electronică de soluționare online 

a litigiilor (ODR). 

Comisia pentru Protecția Consumatorilor, împreună cu Ministerul Economiei 

creează comitete generale și sectoriale de conciliere, al căror scop constă în 

soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum. Comisiile generale de 

conciliere contribuie la soluționarea litigiilor naționale și transfrontaliere între 

consumatori și comercianți în ceea ce privește contractele de vânzare a bunurilor și 

serviciilor, inclusiv în aspectele legate de garanții, clauzele contractuale abuzive, 

practici comerciale neloiale, servicii turistice etc.  Comitetele generale de 

conciliere soluționează, de asemenea, litigiile dintre consumatori și comercianții din 

sectoarele economice în care nu există o entitate SAL. Comisiile de conciliere 

sectoriale examinează litigiile naționale și transfrontaliere între consumatori și 

comercianți în următoarele sectoare economice: energie, apă și canalizare, 

comunicații electronice și servicii poștale, servicii de transport și servicii financiare. 

- procedura de soluționare alternativă a litigiilor este gratuită, iar rezultatul leagă 

clientul și vânzătorul dacă sunt de acord cu acesta.  
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În cazul în care părțile aflate în litigiu sunt de acord cu decizia entității SAL, această 

rezoluție devine obligatorie și are puterea unui acord între părți. Comerciantul și 

consumatorul nu pot încheia un acord care să impună soluționarea exclusivă a 

litigiului numai în cadrul unei proceduri extrajudiciare, interzicând posibilitatea 

sesizării unei instanțe judecătorești. Prin urmare, consumatorii pot depune 

reclamații la instanțele de judecată, organismele de soluționare alternativă, 

Comisia pentru Protecția Consumatorilor și orice alte autorități pe care le consideră 

competente pentru a verifica aspectele care fac obiectul respectivei reclamații. 

Aceste autorități pot fi implicate în procedurile în fața instanței, organelor 

alternative de soluționare a conflictelor și, eventual, în fața Comisiei pentru 

Protecția Consumatorului. În celelalte cazuri, respectivele instituții investighează 

problema și informează reclamantul cu privire la acțiunile întreprinse. În urma 

finalizării investigațiilor, autoritățile competente pot sancționa comerciantul în 

cazul încălcării prevederilor legale sau pot stabili că reclamația este nefondată. În 

cazul în care un consumator formulează o reclamație și o înaintează unei autorități 

care nu deține atribuții în domeniul respectiv, aceasta poate transmite reclamația 

autorității competente (cooperarea cu alte autorități competente și acordarea de 

asistență bazată pe reciprocitate). 

În anumite situații, atunci când faptele ilicite ale unui comerciant (inclusiv online) 

nu au generat prejudicii pentru consumatori, autoritățile competente pot emite 

simple avertismente, somând comerciantul să înceteze comportamentul ilicit. 

Comerciantul are posibilitatea de a ataca în instanță un astfel de act de avertizare, 

atunci când consideră că a acționat exclusiv în cadrul legal. De exemplu, în cazul în 

care Comisia pentru Protecția Consumatorilor constată că modelul utilizat pentru 

certificatul de garanție nu corespunde cerințelor legale, Comisia poate soma 

comerciantul să îl corecteze, acordând un termen rezonabil pentru asigurarea 

conformității. Nerespectarea acestui termen de către comerciant poate conduce la 

aplicarea de sancțiuni. Acest lucru este valabil atât în cazul comerțul online, cât și 

în cazul celui offline. 

În anumite condiții, autoritățile competente pot decide și limitarea temporară sau 

permanentă a activității unui comerciant, inclusiv prin emiterea unei hotărâri 

judecătorești. De exemplu, dacă autoritățile competente constată că un comerciant 

online vinde mărfuri interzise, aceasta poate solicita limitarea temporară sau 

permanentă a activității comerciantului. Organele de poliție și și Agenția de Stat 

pentru Securitatea Națională pot bloca website-urile în caz de pericol pentru 

securitatea națională sau atunci când investighează activitățile criminale cu 

explozivi. În anumite situații, autoritățile competente pot decide suspendarea 

licenței de funcționare a unui comerciant. De obicei, licențele sunt necesare pentru 

vânzarea unor bunuri sau servicii specifice, cum ar fi medicamentele, asigurările, 

transferurile bancare sau serviciile financiare. De obicei, aceste reguli de licențiere 

nu se aplică exclusiv comerțului online. 

Autoritățile competente pot aplica sancțiuni administrative și amenzi în cazurile de 

încălcare a prevederilor legale. Comerciantul poate face recurs în fața instanței 
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împotriva acestora în termen de 14 zile de la primirea notificării privind aplicarea 

sancțiunii, întrucât acestea sunt considerate acte administrative. Gama de sancțiuni 

depinde de natura încălcării prevederilor legale. De exemplu, încălcările unor 

prevederi legale în materie de concurență pot conduce la aplicarea unor sancțiuni 

de 10% din cifra de afaceri aferentă exercițiului financiar din anul anterior, 

indiferent dacă este vorba despre un comerciant offline sau online. În cazul 

sancțiunilor specifice comerțului electronic și care vizează limitarea sau 

împiedicarea dreptului de retragere din contract, sancțiunile pot varia între 1.000 

și 3.000 de leva. 

Fiecare consumator poate iniția o procedură judiciară fără a formula o reclamație 

la Comisia de Protecție a Consumatorilor sau la orice altă autoritate de stat. Părțile 

pot conveni să soluționeze litigiul și în fața unei instanțe de arbitraj. Procedurile 

judiciare pot fi declanșate și în cazul recursului împotriva sancțiunilor administrative 

sau altor decizii ale autorităților guvernamentale care încalcă interesele 

reclamantului. Toate cele menționate anterior se aplică atât comercianților offline, 

cât și celor online. 
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4 Concluzii 
În capitolele anterioare au fost detaliate pe larg caracteristicile piețelor de comerț 

electronic din cele 6 țări selectate, împreună cu aspectele de natură legislativă ce 

influențează funcționarea și dezvoltarea comerțului electronic. 

Principala concluzie ce se desprinde din analiză este că nu există un model optim de 

sistem administrativ care să sprijine dezvoltarea comerțului electronic, ci că mai 

degrabă sistemele administrative existente în fiecare stat analizat sunt 

caracterizate de nivele diferite de deschidere către comunicarea cu actorii privați 

și consumatorii pentru a înțelege schimbările permanente generate de digitalizarea 

mediului comercial și modul în care pot răspunde nevoilor acestora.  

În fiecare dintre statele analizate măsurile din sfera comerțului electronic țin cont 

de nivelul de dezvoltare al pieței și, mai important, de nivelul de conectivitate, 

nivelul de cunoștințe existente în rândul comercianților, instituțiilor și 

consumatorilor, gradul de utilizare a internetului, integrarea tehnologiei digitale, 

dar și nivelul de dezvoltare digitală a serviciilor publice.  

Prezentăm în cele ce urmează, alături de concluzii menite să sprijine politica publică 

pentru comerț electronic a României și o serie de bune practici identificate care ar 

putea fi implementate în România. .  

4.1 Politici în sprijinul comerțului electronic 

În ceea ce privește politicile menite să sprijine comerțul electronic ce au fost 

identificate în cele 6 state analizate, elementul comun al acestora este că fac parte 

sau derivă din strategii mai largi ce privesc Piața Unică Digitală și au în vedere 

intervenția în toate domeniile ce țin de aceasta – conectivitate, resurse umane, 

utilizarea internetului, integrarea serviciilor digitale și serviciile publice digitale.  

Este important de remarcat că fiecare dintre aceste politici are în vedere nivelul de 

dezvoltare digitală de la nivel național și obiectivele propuse de Agenda Digitală 

2020, astfel:  

▪ Marea Britanie 

Strategia Digitală a Regatului Unit presupune, printre altele, extinderea rețelei 4G, 

a rețelelor de fibră optică de mare viteză (FTTH/B, care, în prezent, acoperă numai 

1%), introducerea tehnologiei 5G și reducerea disparităților digitale existente încă 

între mediul urban și cel rural. 

Unul dintre pilonii Strategiei Digitale a Regatului Unit vizează sporirea 

competențelor digitale, accentul fiind pus pe eradicarea excluziunii digitale, 

dezvoltarea întregii game de abilități digitale de care cetățenii și companiile au 

nevoie, dar și pe intensificarea colaborării dintre sectorul public și cel privat.  
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Marea Britanie este unul dintre puținele state comunitare care a introdus o curriculă 

atotcuprizătoare în domeniul alfabetizării digitale în întregul său sistem de 

învățământ obligatoriu. Pentru a asigura succesul acestui demers, Marea Britanie 

investește anual sume considerabile de la bugetul de stat pentru dezvoltarea 

competențelor digitale ale profesorilor, dar și pentru specializarea cadrelor 

didactice în domeniul informaticii și ciberneticii. În plus, începând cu anul 2020, 

Guvernul britanic intenționează să finanțeze integral cursurile de compențe digitale 

de bază dedicate adulților. 

▪ Polonia 

În Polonia, una dintre axele prioritare ale Programului Operațional Digital 2014-2020 

este dedicată îmbunătățirii competențelor digitale. Programul alocă fonduri 

semnificative pentru derularea unor campanii de educare și informare în vederea 

promovării beneficiilor asociate tehnologiilor digitale.  

Programul Operațional Digital 2014-2020 finanțează și o serie de campanii de 

conștientizare și de informare în rândul cetățenilor polonezi cu scopul de a încuraja 

cetățenii polonezi să utilizeze Internetul, accentul fiind pus pe prezentarea 

beneficiilor tehnologiilor moderne asupra îmbunătățirii calității vieții și a participării 

la viața socială. De asemenea, sunt avute în vedere și măsuri de instruire  în domenii 

precum programarea, securitatea cibernetică, guvernarea electronică și 

alfabetizarea în domeniul bancar. 

Cererea de tehnologii digitale este stimulată prin desfășurarea unor campanii de 

conștientizare, prin activități de consiliere și de sprijin financiar acordat IMM din 

Polonia. Pe de altă parte, oferta de tehnologii digitale este susținută prin 

intermediul instrumentelor financiare și prin dezvoltarea unor centre de competență 

dedicate instruirii reprezentanților IMM. 

▪ Ungaria 

Prin Programul Afaceri Moderne, autoritățile maghiare își concentrează eforturile 

pentru a sprijini procesul de integrare a tehnologiilor digitale în întreprinderi, dar și 

pentru a crește nivelul de conștientizare în rândul acestora cu privire la beneficiile 

digitalizării. 

▪ Bulgaria 

Punerea în aplicare a Regulamentului UE 910/2014 (Regulamentul eIDAS)153 a fost 

de natură să sporească încrederea utilizatorilor bulgari în tranzacțiile digitale.   

Tot de natură să sporească încrederea utilizatorilor bulgari în tranzacțiile digitale a 

fost și publicarea unui număr mare de seturi de date de la diferite administrații și 

agenții naționale și regionale.  

                                                           
153 Regulamentului UE 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe 
piața internă 
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Așadar, se remarcă lipsa unor politici dedicate comerțului electronic în țările 

analizate – acestea fiind mai degrabă integrate în strategii sau politici publice mai 

ample care urmăresc creșterea gradului de digitalizare, reducerea diferitelor 

decalaje cu specific local care împiedică dezvoltarea sectorului de comerț electronic 

sau politici care urmăresc creșterea nivelului de educație digitală în rândul 

comercianților și consumatorilor.  

Este important de remarcat că adesea aceste politici pun accentul pe evidențierea 

beneficiilor societății informaționale, întărirea colaborării între sectorul public și 

cel privat și creșterea nivelului de utilizarea a instrumentelor de plată electronice. 

Considerăm că este necesar ca aceste aspecte să fie avute în vedere și în pregătirea 

politicii publice a României în domeniul comerțului electronic.  

4.2 Sistem administrativ 

În ceea ce privește sistemele administrative existente în statele analizate, 

principala concluzie care se poate desprinde este că deși există în fiecare stat un 

organism responsabil pentru coordonarea politicilor în domeniul societății 

informaționale, în general aceste organisme au o gamă mai largă de atribuții și nu 

sunt singurele responsabile de dezvoltarea sectorului de comerț electronic (similar 

cu situația României).  

Prin urmare, instituțiile responsabile pentru coordonarea politicilor în domeniul 

societății informaționale și implicit responsabile de dezvoltarea sectorului de 

comerț electronic – se bazează pentru atingerea obiectivelor propuse prin 

documentele strategice pe o colaborare strânsă cu alte instituții și organisme care 

deși nu au atribuții directe în reglementarea comerțului electronic au un interes 

crescut pentru creșterea productivității sectorului privat, creșterea competențelor 

digitale, oferirea de servicii publice digitale sau combaterea evaziunii fiscale.  

Este important de menționat că analiza derulată nu a relevat existența nici unei 

instituții / a nici unui departament cu responsabilități în ceea ce privește creșterea 

încrederii în comerțul electronic sau în emiterea unei mărci de încredere (acestea 

fiind emise doar de furnizori privați). În ceea ce privește modul în care se 

construiește încrederea în societatea informațională și împlicit în comerțul 

electronic în aceste state analiza a relevat că întotdeauna guvernele aleg un mix de 

măsuri care vizează creșterea încrederii printr-o mai bună înțelegere a cadrului în 

care se derulează comerțul electronic și prin creșterea volumului de servicii publice 

digitale. 

Un exemplu de bună practică pentru sistemul administrativ este acela al Regatului 

Unit care prin Strategia Digitală a Regatului Unit alocă fonduri semnificative pentru 

crearea unui Consiliu al Productivității condus de sectorul privat, scopul acestuia 

fiind acela de a îmbunătăți productivitatea în întreaga economie britanică, inclusiv 

prin utilizarea adecvată a tehnologiilor digitale.  
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Un alt exemplu de bună practică este acela al Bulgariei, unde din structura Comisiei 

pentru Protecția Consumatorilor face parte și o Direcție privind Vânzările la 

Distanță, aceasta având atribuții și în domeniul comerțului electronic. 

În toate țările analizate există un organism responsabil pentru coordonarea 

politicilor în domeniul societatii informationale si cel puțin un document de politică 

care stabilește obiectivele în acest domeniu. 

Tara 

Organism responsabil pentru 
coordonarea politicilor în 

domeniul societății 
informaționale 

Document strategic în domeniul 
societății informaționale 

UK 

Department for Digital, Culture, 
Media & Sport 

https://www.gov.uk/government/
publications/dcms-single-
departmental-plan-2015-to-
2020/single-departmental-plan-
2015-to-2020 

UK Digital Strategy(Strategia 
digitala a Marii britanii), Martie 
2017 

https://www.gov.uk/government/
publications/uk-digital-strategy 

Digital Economy Act 2017 

http://www.legislation.gov.uk/uk
pga/2017/30/contents/enacted 

Olanda 

Ministry of Economic Affairs  and 
Climate Policy 

https://www.rijksoverheid.nl/mini
steries/ministerie-van-
economische-zaken-en-
klimaat/onderwerpen 

Dutch Digitalisation Strategy 
(Strategia olandeza de 
digitalizare), 2018 (actualizata 
anual) 

https://www.government.nl/topic
s/ict/documents/reports/2018/06
/01/dutch-digitalisation-strategy 

 

Spania 

Ministry of Economy and Enterprise 

http://www.mineco.gob.es/portal
/site/mineco?lang_choosen=en 

Portal informativ pentru e-comert  
http://www.lssi.gob.es/paginas/In
dex.aspx 

La Estrategia Digital para una 
España inteligente (Strategia 
digitala pentru o Spanie 
inteligenta), in consultare 

https://www.mincotur.gob.es/tel
ecomunicaciones/es-
ES/Participacion/Paginas/Cerradas
/consulta-estrategia-digital.aspx 

Poloni
a 

The Ministry of Digital Affairs 

http://archiwum.mc.gov.pl/en/th
e-areas-of-our-activity 

The Programme for the Integrated 
Digitisation of the Country ( 
Programul de digitalizare integrata 
a tarii) 

https://www.gov.pl/web/cyfryzac
ja/program-zintegrowanej-
informatyzacji-panstwa 

https://www.gov.uk/government/publications/dcms-single-departmental-plan-2015-to-2020/single-departmental-plan-2015-to-2020
https://www.gov.uk/government/publications/dcms-single-departmental-plan-2015-to-2020/single-departmental-plan-2015-to-2020
https://www.gov.uk/government/publications/dcms-single-departmental-plan-2015-to-2020/single-departmental-plan-2015-to-2020
https://www.gov.uk/government/publications/dcms-single-departmental-plan-2015-to-2020/single-departmental-plan-2015-to-2020
https://www.gov.uk/government/publications/dcms-single-departmental-plan-2015-to-2020/single-departmental-plan-2015-to-2020
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/onderwerpen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/onderwerpen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/onderwerpen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/onderwerpen
https://www.government.nl/topics/ict/documents/reports/2018/06/01/dutch-digitalisation-strategy
https://www.government.nl/topics/ict/documents/reports/2018/06/01/dutch-digitalisation-strategy
https://www.government.nl/topics/ict/documents/reports/2018/06/01/dutch-digitalisation-strategy
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco?lang_choosen=en
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco?lang_choosen=en
http://www.lssi.gob.es/paginas/Index.aspx
http://www.lssi.gob.es/paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Paginas/Cerradas/consulta-estrategia-digital.aspx
https://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Paginas/Cerradas/consulta-estrategia-digital.aspx
https://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Paginas/Cerradas/consulta-estrategia-digital.aspx
https://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Paginas/Cerradas/consulta-estrategia-digital.aspx
http://archiwum.mc.gov.pl/en/the-areas-of-our-activity
http://archiwum.mc.gov.pl/en/the-areas-of-our-activity
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa
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Tara 

Organism responsabil pentru 
coordonarea politicilor în 

domeniul societății 
informaționale 

Document strategic în domeniul 
societății informaționale 

Ungari
a 

Ministry For Innovation And 
Technology 

http://www.kormany.hu/en/minis
try-for-innovation-and-technology 

National Info-communication 
Strategy 2014-2020 (Strategia 
nationala de info-comunicatii) 

http://2010-
2014.kormany.hu/en/ministry-of-
national-
development/news/national-info-
communication-strategy-fully-
electronic-services-in-public-
administration-within-four-years 

Digital Success Programme 
(programul de succes digital) 

http://www.kormany.hu/en/cabin
et-office-of-the-prime-
minister/hu/digital-success-
programme/strategies 

The Digital Export Development 
Strategy of Hungary (Strategia de 
dezvoltare a exportului digital) 

http://www.kormany.hu/downloa
d/1/4b/21000/The%20Digital%20Ex
port%20Development%20Strategy%
20of%20Hungary.pdf 

Bulgari
a 

Ministry of Transport, Information 
Technology and Communications 

https://www.mtitc.government.bg
/en 

Strategia Broadband 

https://www.mtitc.government.bg
/en/category/46/next-generation-
access-ngn 

Strategia e-competențe 

http://mon.bg/upload/6543/strat
egia_efektivno_ikt_2014_2020.pdf. 

Un concept pentru transformarea 
digitala a industriei 

https://www.mi.government.bg/fi
les/useruploads/files/ip/kontsepts
ia_industria_4.0.pdf 

Strategia de e-guvernare 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-innovation-and-technology
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-innovation-and-technology
http://2010-2014.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/national-info-communication-strategy-fully-electronic-services-in-public-administration-within-four-years
http://2010-2014.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/national-info-communication-strategy-fully-electronic-services-in-public-administration-within-four-years
http://2010-2014.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/national-info-communication-strategy-fully-electronic-services-in-public-administration-within-four-years
http://2010-2014.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/national-info-communication-strategy-fully-electronic-services-in-public-administration-within-four-years
http://2010-2014.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/national-info-communication-strategy-fully-electronic-services-in-public-administration-within-four-years
http://2010-2014.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/national-info-communication-strategy-fully-electronic-services-in-public-administration-within-four-years
http://2010-2014.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/national-info-communication-strategy-fully-electronic-services-in-public-administration-within-four-years
http://www.kormany.hu/en/cabinet-office-of-the-prime-minister/hu/digital-success-programme/strategies
http://www.kormany.hu/en/cabinet-office-of-the-prime-minister/hu/digital-success-programme/strategies
http://www.kormany.hu/en/cabinet-office-of-the-prime-minister/hu/digital-success-programme/strategies
http://www.kormany.hu/en/cabinet-office-of-the-prime-minister/hu/digital-success-programme/strategies
http://www.kormany.hu/download/1/4b/21000/The%20Digital%20Export%20Development%20Strategy%20of%20Hungary.pdf
http://www.kormany.hu/download/1/4b/21000/The%20Digital%20Export%20Development%20Strategy%20of%20Hungary.pdf
http://www.kormany.hu/download/1/4b/21000/The%20Digital%20Export%20Development%20Strategy%20of%20Hungary.pdf
http://www.kormany.hu/download/1/4b/21000/The%20Digital%20Export%20Development%20Strategy%20of%20Hungary.pdf
https://www.mtitc.government.bg/en
https://www.mtitc.government.bg/en
https://www.mtitc.government.bg/en/category/46/next-generation-access-ngn
https://www.mtitc.government.bg/en/category/46/next-generation-access-ngn
https://www.mtitc.government.bg/en/category/46/next-generation-access-ngn
http://mon.bg/upload/6543/strategia_efektivno_ikt_2014_2020.pdf
http://mon.bg/upload/6543/strategia_efektivno_ikt_2014_2020.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ip/kontseptsia_industria_4.0.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ip/kontseptsia_industria_4.0.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ip/kontseptsia_industria_4.0.pdf
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Tara 

Organism responsabil pentru 
coordonarea politicilor în 

domeniul societății 
informaționale 

Document strategic în domeniul 
societății informaționale 

https://www.mtitc.government.bg
/sites/default/files/uploads/pdf/e
_governance_strategy.pdf 

Așadar, o lecție importantă ce poate servi în pregătirea unei politici publice a 

României în domeniul comerțului electronic este că o bună colaborare între instituții 

este esențială în atingerea obiectivelor unei politici publice și de asemenea 

asigurarea unui set suficient de cunoștințe specifice angajaților acestor instituții 

publice.  

4.3 Consumatori 

În ceea ce privește consumatorii, analiza noastră a relevat că o creștere a numărului 

cumpărătorilor online depinde de oferta serviciilor online existente pe piață, care, 

la rândul ei, este influențată de o serie de factori precum: penetrarea și utilizarea 

internetului, dezvoltarea infrastructurii TIC, alfabetizarea digitală sau accesul 

populației la servicii financiare și mecanisme de plată de calitate. Nivele scăzute 

ale competențelor digitale, deficitul de specialiști în domeniul TIC și insuficiența 

investițiilor în dezvoltarea infrastructurii digitale explică performanțele modeste ale 

unor țări în procesul de digitalizare. 

Creșterea nivelului de informare în rândul consumatorilor cu privire la avantajele 

comerțului electronic, sporirea confortului și posibilitatea obținerii de economii din 

achiziționarea online a produselor și serviciilor face ca o parte mai mare a 

cetățenilor să prefere mijloacele electronice în detrimentul canalelor tradiționale 

de vânzare cu amănuntul. 

Atunci când produsele vândute online de marile companii de pe piața comerțului 

electronic sunt în mare parte nediferențiate, prețul constituie în multe situații 

singurul factor care stă la baza deciziei consumatorului de a opta între ofertele 

diferiților comercianți online, acest lucru fiind de natură a intensifica nivelul 

concurenței pe piața comerțului electronic. 

Disponibilitatea instrumentelor de căutare și comparare a prețurilor și 

caracteristicilor tehnice ale produselor contribuie la sporirea gradului de informare 

în rândul consumatorilor. Consumatorii informați achiziționează/ comandă rareori 

ori niciodată un produs sau serviciu fără a obține informații suplimentare despre 

respectivul produs sau serviciu. 

De asemenea, datele statistice arată că nivelul educației influențează direct 

proporțional apetența cetățenilor olandezi de a efectua cumpărături online. 92% din 

https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/uploads/pdf/e_governance_strategy.pdf
https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/uploads/pdf/e_governance_strategy.pdf
https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/uploads/pdf/e_governance_strategy.pdf
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totalul utilizatorilor de internet din Olanda și care au un nivel ridicat de educație au 

realizat cel puțin o achiziție online în anul 2017. 

Prin urmare, considerăm că, în vederea dezvoltării sectorului de comerț electronic,  

o lecție importantă ce poate servi în pregătirea unei politici publice a României în 

domeniul comerțului electronic este aceea că nivelul de educație al consumatorilor 

în privința utilizării formei electronice de comerț și în privința drepturilor pe care 

le au este de natură a influența într-o manieră pozitivă procesul de atingere a 

obiectivelor specifice domeniului.  

4.4 Comercianți 

În urma analizei s-a constatat că o serie de caracteristici ale comerțului electronic 

intensifică nivelul concurenței pe piața vânzărilor online dat fiind că piața 

comerțului electronic este una deschisă la scară globală, barierele de intrare pe o 

astfel de piață sunt considerabil mai mici decât în cazul comerțului tradițional.  

Acest lucru înseamnă că marile companii online cu o prezență semnificativă la nivel 

mondial nu întâmpină dificultăți în a pătrunde pe piața comerțului electronic din 

orice țară. Prezența internațională a acestor comercianți online le conferă o serie 

de avantaje (volum ridicat al vânzărilor, gestionare adecvată a stocurilor de 

produse, diversitate sporită a serviciilor post-vânzare oferite clienților), toate 

aceste beneficii permițându-le să-și reducă semnificativ prețurile produselor și 

serviciilor comercializate prin mijloace electronice. 

Caracterul internațional al comerțului electronic contribuie la creșterea nivelului 

concurenței, întrucât consumatorii pot achiziționa online produse și servicii de la 

comercianți care nu sunt stabiliți în țara lor. De obicei, consumatorii preferă 

comercianții online neautohtoni atunci când prețurile practicate de aceștia sunt mai 

mici decât cele de pe piața internă, iar serviciile oferite sunt superioare din punct 

de vedere calitativ celor prestate la nivel național. Cu toate acestea, existența 

taxelor vamale și fluctuațiile cursului valutar pot limita cumpărăturile online 

transfrontaliere. 

Mai mult, temerile consumatorilor referitoare la securitatea tranzacțiilor online au 

tendința de a spori loialitatea consumatorilor față de comercianții online de 

încredere și cu o notorietate ridicată.  

Având în vedere faptul că tot mai mulți comercianți tradiționali tind să-și 

comercializeze produsele și în mediul online, vânzările realizate în magazinele fizice 

nu constituie o amenințare directă la comerțul electronic, ci mai degrabă o metodă 

de valorificare optimă a potențialului de vânzare. 

Un factor important care contribuie la intensificarea competiției pe piața comerțului 

electronic se referă la creșterea numărului de comercianți online de tip multi-canal. 

Coexistența magazinelor fizice cu cele virtuale le permite comercianților de tip 
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multi-canal să obțină economii de scară, să practice un nivel mai scăzut al prețurilor 

și să ofere clienților servicii post-vânzare îmbunătățite. 

Integrarea pe piața comerțului electronic a  producătorilor și furnizorilor de produse 

și servicii, generează presiuni semnificative asupra comercianților online. Cotele de 

piață ale comercianților online cu vechime sunt diminuate prin intrarea pe piața 

online a micilor producători care au posibilitatea de a-și vinde produsele direct 

consumatorilor recurgând la serviciile unor platforme de comerț electronic de tipul 

celei puse la dispoziție de eBay. 

În acest context, cel mai important aspect constatat se referă la importanța 

nivelului de cunoștințe ale profesioniștilor referitoare la obligațiile lor în calitate de 

comercianți online. Cu cât comercianții își cunosc mai bine drepturile și obligațiile, 

cu cât aceștia au acces mai facil la colaborarea cu autoritățile, cu atât ei înșiși vor 

sprijini crearea unei piețe a comerțului electronic în care există echitate, 

transparență și corectitudine.  

Mai mult, în contextul pregătirii politicii publice de comerț electronic a României, 

apare necesară clarificarea în rândul comercianților, în special a celor la început de 

drum sau a celor pentru care comerțul electronic nu reprezintă activitatea 

principală, a unor aspecte precum: 

▪ beneficiile utilizării formei electronice de comerț și modalitatea de funcționare 

a acestuia 

▪ modalitatea de înregistrare și de obținere a autorizațiilor necesare pentru 

comercializarea on-line 

▪ drepturile și obligațiile comerciantului și ale consumatorului 

▪ instituțiile publice, rolul și atribuțiile lor în comerțul electronic, dar și  

▪ modalitățile de soluționare a litigiilor, inclusiv prin intermediul platformelor SOL 

și SAL  

Această informare a comercianților apare ca necesară în contextul prezentat 

anterior, acela de creștere a numărului de comercianți care folosesc mai multe 

canale pentru a se asigura că produsele lor ajung la potențialii cumpărători, canale 

de vânzare cărora le se pot aplica reglementări diferite.  

4.5 Livrare 

Analiza efectuată a confirmat că piața de logistică este complementară celei privind 

comerțul electronic și, prin urmare, nivelul de dezvoltare al acesteia are o 

importanță crucială pentru comerțul online. 

Atunci când furnizorii de servicii de curierat sunt companii de mari dimensiuni, 

aceștia au o putere de negociere considerabilă în raport cu comercianții online. 

Onorarea cu întârziere a comenzilor, omisiunea livrării unor produse și costurile 
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ridicate ale serviciilor de curierat pot afecta semnificativ vânzările comercianților 

online. 

Printre măsurile inovative / de succes abordate de comercianții electronici în 

domeniul logisticii, se remarcă: 

▪ Un serviciu care presupune livrarea produselor în aceeași zi cu cea a efectuării 

comenzii, un astfel de beneficiu fiind accesibil consumatorilor în baza unui 

abonament care presupune plata unei taxe anuale.  

▪ Construcția unor centre de distribuție 

▪ Deschiderea unui număr mare de puncte locale de preluare a produselor 

comandate (pickup points) sau încheierea unor parteneriate cu terți (oficii 

poștale, lanțuri de banzinării, lanțuri de supermarket-uri) pentru găzduirea unor 

astfel de puncte de preluare. 

Având în vedere natura pieței comerțului electronic, comercianții online depind într-

o mare măsură de furnizorii de soluții și sisteme informatice. Aceștia din urmă dețin 

o putere de negociere sporită în relația lor cu comercianții online, cu atât mai mare 

cu cât aceștia sunt capabili să îndeplinească cerințele sofisticate ale marilor 

comercianți din mediul online.  

Furnizorii de materiale de ambalare a produselor comercializate online dețin și ei o 

putere de negociere sporită, întrucât costurile generate de achiziția acestor 

materiale au o pondere însemnată în totalul cheltuielilor efectuate de comercianții 

online.   

În acest context, devine evidentă importanța rețelelor de distribuție și a 

echipamentelor de sortare a coletelor existente pe teritoriul fiecărei țări în vederea 

creșterii sectorului de comerț electronic. Acest aspect va trebui avut în vedere în 

pregătirea politicii publice a României în domeniul comerțului electronic. 
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