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În fiecare an, în data de 15 martie, 
organizațiile de consumatori organizează 

acţiuni menite să evidențieze 
consumatorilor o problemă importantă la 

nivel mondial. 
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ECHITATE PE PIAŢA COMERŢULUI ONLINE 

Comerțul online oferă posibilitatea consumatorilor de a efectua 
tranzacţii online prin achiziţia de produse, pe de o parte (produse 
din gama electro-IT&C, produse de tip Fashion & Beauty, produse 
pentru casă şi decoraţiuni), iar pe de altă parte prin achiziţia de 
servicii (facturi la utilităţi, bilete de avion, rezervări de hoteluri, 
vacanţe, călătorii, bilete la spectacole etc) .  
Cu toate acestea, există o serie de teme importante care trebuie 
abordate:   
 cum putem oferi accesul consumatorilor la o piaţă a comerţului 

online corectă și sigură;   
 cum putem proteja consumatorii de fraude online?   
 cum putem preveni practicile comerciale incorecte? 
 cum  sunt despăgubiţi consumatorii atunci când nu le sunt 

respectate drepturile? 

 
 



         PENTRU CE MILITĂM? 

 
ACCES LA SERVICII 

ONLINE CORECTE ȘI 
SIGURE 

CREŞTEREA GRADULUI 
DE SIGURANŢĂ A 
OPERAŢIUNILOR 

ONLINE 

ACȚIUNI 
ÎMPOTRIVA 
FRAUDELOR 

ONLINE 
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1. ACCESUL CONSUMATORILOR LA 
PIAŢA COMERŢULUI ONLINE 

Consumatorii trebuie să aibă acces la servicii 
online ieftine, de calitate și fără restricţii. 

 

• În prezent, jumătate din populaţia lumii nu 
are acces la internet, neavând astfel acces 
la piaţa comerţului online; 

•Unii furnizori de servicii de internet 
folosesc practici incorecte, precum 
limitarea volumului de date oferite. 
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În perioada 2013-2015, un 
abonament cu 1 Gb trafic de 

internet costa aproximativ 18% 
din venitul lunar al unui 

cetăţean african. 
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2. FRAUDE ONLINE 

Nivelul de încredere al consumatorilor în magazinele 

online este scăzut pentru jumătate dintre cei care nu 

fac cumpărături online. 

“Scammer-ii” sau fraudatorii pot pretinde că sunt 

vânzători legitimi, pot plasa reclame false pe platforme 

legitime sau pot solicita plăţi în mod fraudulos. 

Platformele online trebuie să uşureze raportarea și 

blocarea anunțurilor frauduloase, iar guvernele ar 

trebui să se asigure că protecția consumatorilor care 

achiziţionează bunuri şi/sau servicii online este parte 

integrantă a cadrului legislativ. 

 

 
 

 ZIUA  MONDIALĂ A DREPTURILOR 
CONSUMATORILOR 

 



 
 

În prezent, numărul 
cazurilor de fraudă online 
la nivel global a crescut cu 
19% în comparație cu anul 
2013. La fiecare 100 euro 

din cifra de afaceri, 
evazioniştii câștigă în 

prezent 5.65 cenți. 
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3.1. CREŞTEREA GRADULUI DE 
SIGURANŢĂ A OPERAŢIUNILOR 
ONLINE PRIN FOLOSIREA UNOR 
PRACTICI COMERCIALE CORECTE 

 

  

Teama de practici comerciale neloiale, neclare și 
confuze poate afecta încrederea consumatorilor în 
comerţul online. 
Unii comercianți  online folosesc tehnici necinstite, 
precum: 
 „drip pricing” - la preţul iniţial se adaugă treptat 

tot felul de costuri suplimentare; 

  preţuri diferite, în funcţie de cumpărător. 

Furnizorii de produse şi/sau servicii online trebuie 
să respecte cele mai bune practici din Principiile 
Directoare ONU pentru protecția consumatorilor, iar 
autorităţile de protecție a consumatorilor  să 
îndeplinească cerințele ONU.  
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În anul 2017, un studiu al 
UE a arătat că 67% din 

site-urile de comparare a 
prețurilor erau 

înșelătoare. 
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3.2. CREŞTEREA GRADULUI DE 
SIGURANŢĂ A OPERAŢIUNILOR 
ONLINE PRIN ACORDAREA DE 
DESPĂGUBIRI 

Un studiu al UE din anul 2015 a arătat că 
majoritatea consumatorilor care fac cumpărături 
online nu au fost conștienți de drepturile lor. 
 
Consumatorii trebuie să cunoască următoarele 
aspecte ce ţin de acordarea despăgubirilor în 
cazul cumpărăturilor online:  
 
 Accesul la despăgubire poate varia în funcţie 

de regiune şi/sau țară; 
 Nu întotdeauna sunt informaţi cu privire la 

dreptul la despăgubire; 
 Comercianții cu amănuntul online trebuie să 

ofere mecanisme de soluţionare a 
reclamaţiilor pe înţelesul consumatorilor, în 
timp ce autoritățile de reglementare ar trebui 
să ofere sprijin pentru soluționarea 
transfrontalieră a litigiilor. 

 
 

 



COMERŢUL ONLINE ÎN ROMÂNIA 
 
 În anul 2017, românii au cheltuit, în 
medie, 7,67 milioane de euro  pe zi 
pentru cumpărături online. Cifra este cu 
40% mai mare față de 2016 și se referă 
exclusiv la produsele fizice, tangibile și nu 
la serviciile care pot fi plătite online.  
 
Astfel, comerţul online românesc a avut 
una din cele mai mari creșteri din 
Uniunea Europeană. 
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 Să informăm consumatorii despre drepturile pe 
care le au la achiziţionarea online a unui produs 
sau serviciu; 

 Să informăm consumatorii despre protejarea  
datelor personale; 

 Să îmbunătăţim accesul la piaţa comerţului 

online. 
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CE NE PROPUNEM SĂ FACEM: 
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