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Cumparaturile online in romania

• Conform datelor oferite de GPeC (cea mai mare comunitate a magazinelor online 

din România), în 2017 românii au cheltuit în medie 7,67 milioane de euro pe zi în 

mediul online. Raportat la nivelul UE, comerțul online din România este incă la un 

nivel mic. Totuși, dezvoltarea acestui sector este semnificativă, iar în prezent 

comerțul online din tară reprezintă 5,6% din totalul pieței de retail. 

• De asemenea, 44% din utilizatorii de internet din mediul urban au cumpărat 

produse online cel puțin o dată pe lună, utilizatorul român obișnuit a făcut, în medie, 

8,7 achiziții în decursul anului 2017.  

• În România, estimăm că, în anul 2017, piață de eCommerce va atinge valoarea 

de 2,3-2,4 miliarde euro, fată de 1,8 miliarde euro în 2016. Cu toate acestea, suntem 

incă cu mult sub tări precum Marea Britanie, Germania sau Franța, unde valoarea 

produselor achiziționate online va depăsi în 2017 sumă de 157 miliarde euro, 79 

miliarde euro și, respectiv, 62 miliarde euro. La fel, tări precum Polonia sau Cehia 

sunt peste piață de eCommerce locală, cu valori de aproximativ 8 miliarde euro, 

respectiv 3,9 miliarde euro”, 





Avantajele
• efectuarea rapidă de cumpăraturi sau alte 

tranzacţii la orice oră, în orice zi;

• căutare rapidă de produse şi servicii, cu posibilităţi 

de comparare a preţurilor şi calităţilor potrivite;

• transport rapid a produselor, mai ales al celor 

digitale;

• permite participarea clienţilor la licitaţii virtuale, la 

reuniuni electronice din comunităţile virtuale, unde 

au loc schimb de idei, de experienţe;

• comoditate sporită;

• facilitează competiţia, având ca rezultat reduceri 

substanţiale.

Dezavantajele
• imposibilitatea de a realiza cu succes transferuri 

online a unor produse şi servicii (exemplu: produse 

alimentare perisabile, bijuterii unicat, alte produse 

imposibil de inspectat la distanţă, indiferent de 

tehnologiile curente);

• posibiliatea de non-profit în cazul anumitor 

produse;

• credibilitate scăzută;

• integrarea greoaie a bazelor de date şi a software-

ului de procesare a tranzacţiilor tradiţionale cu 

software pentru comerţ electronic (aceste servicii de 

integrare pot fi costisitoare).

•



Taxe ascunse

1) Convertirea la valuta țării din care achiziționam. 

2) Taxele de transport, factorul cheie al rentabilității unei tranzacții. 

3) TVA-ul, taxele vamale  

Taxele de expediere reprezintă adesea factorul ce diferențiază tranzacțiile din 

punct de vedere economic. Adesea costurile de transport sunt afișat doar după 

selecția produselor și verificarea comenzii. O strategie folosită frecvent este aceea 

prin care comerciantul oferă transport gratuit la atingerea unei anumite sume.

Când găsim un produs similar online, este posibil să vedem un preț mai mic. 

Foarte des, prețul reflectat nu include taxele TVA (incă). Acest lucru se datorează 

faptului că magazinele online nu știu de unde sunt clienții lor și taxa vamală 

asociată care va apărea dacă produsul este exportat în tară.   

Taxa pe valoarea adăugată (prescurtat TVA, VAT în engleză) este un impozit 

indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv. 



Cei mai cunoscuti retaileri 
online



Exemple din viata 
cotidiana

• 1.    Anul trecut în luna decembrie am achiziționat 2 bilete pentru o călătorie cu 

avionul. În urmă achiziționării acestora la un prêt redus, am așteptat să-mi fie 

retrași banii din cont, în acel moment am sesizat fătul că banii ce mi-au fost 

retrași echivalau prețul întreg al biletelor. În momentul în care am sunat la 

agenția de unde le achiziționasem am fost îndrumată să scriu un e-mail. În 

termen de 10 zile banii mi-au fost restituiți. 

• 2.   Cristi, păgubit: “Drujba mirosea a benzină, nu știu dacă era folosită sau 

nu, dar dinăuntrul ei a căzut o piesă ușor ruginită. Un polizor de banc. Mi-a 

venit altul, unul mai ieftin. Eu am comandat unul de 375 de wați și mi-a venit 

unul de 250, cu pietrele mai mici.”  

• Cristi a trimis un e-mail vânzătorului de unde achiziționase drjuba, în 

aprox 14 zile produsul i-a fost înlocuit cu unul în conformitate cu manualul de 

specificații. 

• 3.  Vera a vrut să achiziționeze parfumul “Miss Dior”, prețul pe site-ul 

‘’Elefant’’era de 399,99 RON (transport gratuit), la o alata căutare pe site-ul 

Aoro, același parfum era 380,00 RON (+20 de lei transport). Concluzia fiind că 

transportul a fost mascat că fiind prețul produsului.  

•





Siteografia

• https://www.google.ro/search?q=webographie+wikipedia&oq=webografie&aqs=chrome.2.69i57j0

l3.45540j0j7&sourceid=chrohttp://www.businessmagazin.ro/analize/comert/cumparaturile-online-

din-ce-in-ce-mai-populare-black-friday-2017-succes-pe-toate-liniile-16835027

• http://www.ziare.com/articole/evolutie+comert+online

• https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/retail/studiu-piata-de-ecommerce-din-romania-va-creste-cu-

30-in-acest-an-ajungand-la-circa-2-4-miliarde-de-euro-ce-cumpara-cel-mai-mult-romanii-

17390910

• https://www.google.ro/search?q=taxele+ascunse+din+cumparaturile+online&oq=taxele+ascunse+

din+cumparaturile+online&aqs=chrome..69i57.12474j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

• https://stirileprotv.ro/stiri/inspectorul-pro/zeci-de-romani-pacalic-i-dupa-ce-au-comandat-produse-

de-pe-site-uri-straine-banii-platic-i-greu-de-recuperat.html

https://www.google.ro/search?q=webographie+wikipedia&oq=webografie&aqs=chrome.2.69i57j0l3.45540j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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http://www.ziare.com/articole/evolutie+comert+online
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/retail/studiu-piata-de-ecommerce-din-romania-va-creste-cu-30-in-acest-an-ajungand-la-circa-2-4-miliarde-de-euro-ce-cumpara-cel-mai-mult-romanii-17390910
https://www.google.ro/search?q=taxele+ascunse+din+cumparaturile+online&oq=taxele+ascunse+din+cumparaturile+online&aqs=chrome..69i57.12474j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://stirileprotv.ro/stiri/inspectorul-pro/zeci-de-romani-pacalic-i-dupa-ce-au-comandat-produse-de-pe-site-uri-straine-banii-platic-i-greu-de-recuperat.html


Vă mulțumesc pentru atenția 

acordată! 


