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REZUMAT 
 

Teza de master reprezintă analiza aspectelor teoretice privind comerțul 

electronic și elaborarea site-ului pentru organizarea achizițiilor și vânzărilor 

online. 

Scopul şi obiectivele tezei constă cercetarea și găsirea aspectelor 

teoretice şi metodologice, propunerea recomandărilor practice privind 

utilizarea modelelor de organizare eficientă a achizițiilor și vânzărilor 

online, determinarea caracteristicilor şi metodele de utilizare a vânzărilor și 

achizițiilor la întreprinderilor virtuale și caracteristica modelelor de 

funcţionare a întreprinderilor virtuale. Identificarea specificului de 

implementare a metodelor de achiziție în magazinele online, identificarea 

problemelor majore în realizarea securității datelor personale ale 

utilizatorului şi elaborarea propunerilor privind soluţionarea acestor 

probleme. Soluționarea problemelor ce se referă la metodele de formare a 

plăților și vânzărilor online în cadrului metodologic privind organizarea 

întreprinderii virtuale în sfera businessului mic, orientate spre satisfacerea 

solicitării cerinţelor societăţii informaţionale, evidenţierea particularităţilor 

de atragere a utilizatorului pentru a efectua o achiziție online. Stabilirea 

suportului tehnic și informaţional a procesului de comercializare. Elaborarea 

mecanismului organizaţional-economic de funcţionare a magazinului on-

line, formularea recomandărilor privind soluţionarea problemelor de 

funcţionare a magazinelor online ca metodă eficientă de realizare a 

vânzărilor și achizițiilor online. 

Teza este alcătuită din: introducere, trei capitole, concluzii și 

recomandări, bibliografie și anexe. Volumul lucrării conține: 52 pagini de 

text de bază, 32 de figuri, o tabelă și o anexă. 



SUMMAR
Y 

 
The Master's thesis is an analysis of the theoretical aspects of e-commerce 

and the development of a website for organizing online purchases and sales. 

The aim and objectives of this thesis are the research and finding of the 

theoretical and methodological aspects, the proposal of the practical 

recommendations regarding the efficient organization of online purchases 

and sales, the determination of the characteristics and the methods of using 

the sales and purchases in the virtual enterprises and the characteristic of 

the virtual enterprise models. Identifying the specifics of implementing 

procurement methods in online stores, identifying major issues in achieving 

the user's personal data security, and developing proposals to address these 

issues. Solving the problems related to payment methods and online sales 

methods in the methodological framework regarding the organization of 

the virtual enterprise in the small business field, aimed at satisfying the 

requirements of the information society, highlighting the peculiarities of 

attracting the user to make an online purchase. Establish technical and 

informational support for the marketing process. Elaborating the 

organizational-economic mechanism of online shop operation, formulating 

recommendations for solving problems of functioning of online shops as 

an efficient way to achieve sales and online purchases. 

The thesis consists of: introduction, three chapters, conclusions and 

recommendations, bibliography and annexes. The volume of the paper 

contains: 52 pages of basic text, 32 figures, one table an annex. 
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INTRODUCERE 
 

Scopul și obiectivele tezei. Scopul tezei constă în analiza aspectelor 

teoretice de organizare a achizițiilor și vânzărilor online și implementarea 

lor într-un web site pentru organizarea eficientă a micului business în 

mediul online. 

Pentru realizarea scopului sunt propuse următoarele obiective: 
1. studierea bazei teoretice a întreprinderilor virtuale în aspect comparativ cu cele 

tradiţionale; 
2. tipurile de comerț și sistemele de plăți online; 
3. analiza și selecția tehnologiilor Internet pentru dezvoltarea unui magazin on-

line; 

4. elaborarea site-ului care realizează achiziții și vânzări online; 

5. dezvoltarea dinamică a paginii web, gestionarea bazelor de date; 

6. Identificarea problemelor de gestiune și funcționare a unui site comercial și 
soluționarea lor. 

 
Actualitatea temei de cercetare. Datorită dezvoltării tehnologiilor 

informaționale și a globalizării, are loc și informatizarea economiei ce a 

dus la simplificarea metodelor de comerț atât între persoane fizice, fizice 

și cele juridice, cât și între entitățile juridice. Odată cu aceste schimbări 

rapide se atestă trecerea treptată de la comerțul tradițional la cel on-line, 

deja întreprinderile tradiționale la baza cărora stau activele materiale 

își formează treptat și active bazate pe cunoștințe și tehnologii 

informaționale, în plus aceste active pot fi distribuite. În urma acestor 

schimbări apar întreprinderi virtuale și fiecare companie deja stabilă 

trebuie să aibă propriul site web reprezentativ pe Internet, care să ofere 

suport informativ afacerii existente. Cu ajutorul unui site web, 

companiile rezolvă astfel de probleme ca: informarea publicului, lărgirea 

auditoriului potențial al consumatorului, spațiul fizic de percepere a 

informației, eliminarea hotarelor între centre administrative și țări, 

susținerea mărcii, creșterea recunoașterii. 
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Realizarea site-urilor pentru companii este o sferă de activitate actuală și 

solicitată, deoarece site-ul este un mod destul de ieftin și masiv de 

publicitate, permite clienților potențiali și existenți să obțină cu ușurință 

informații despre bunurile și serviciile companiei, interesele sale de 

afaceri care pot ajuta la găsirea de noi clienți și parteneri de afaceri, 

creșterea volumului de vânzări și rentabilitatea întreprinderii. 

Obiectul de cercetare al acestei teze de master este procesul de 

comerț electronic care presupune în sine realizarea vânzărilor și 

achizițiilor. Modul de implementare a acestor mecanisme pe web și 

tehnologiile de legătură dintre companiile virtuale și clienți se reduce la 

câteva clicuri pe produsul dorit prin interfața ușor de utilizat. Astfel un 

site face legătura dintre întreprinderea virtuală și client, extinzând și 

perfecționând relațiile economice. 

 

8 
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