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Abstract: In the past two decades, the unprecedented development of 

information technologies revolutionized the world economy. The new economy is 

taking shape, one based on Information Technology and computer networks, one 

where the Internet plays an essential part by diminishing the physical and economic 

barriers of traditional economy. The Internet represents new opportunities for the 

traditional companies.  

Abstract: În ultimele două decenii, dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor 

informaţionale a revoluţionat economia mondială. Noua economie este bazată pe 

reţele de calculatoare şi tehnologii informaţionale, în care internetul joacă un rol 

esenţial prin diminuarea barierelor fizice şi economice ale economiei tradiţionale. 

Internetul reprezintă noi oportunităţi pentru companiile traditionale. 

Key words: traditional commerce, ecommerce, Internet, World Wide Web, 

information and communication technologies, technical and technological progress 
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Evenimentele istorice din sectorul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

(TIC), precum lansarea primului calculator personal şi lansarea comercială a Internet-

ului, sunt condiţionate de schimbarea economiei mondiale inaugurînd o nouă eră 

tehnologică şi economică. Revoluţia digitală a devenit un factor primordial de creştere 

economică şi schimbare socială. Astfel, la începutul mileniului trei vorbim despre 

societatea informaţională ca despre un nou stadiu în dezvoltarea civilizaţiei umane, ca 

despre o revoluţie a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi a naturii muncii [6].  

Sectorul TIC este printre sectoarele economice în plină ascensiune, 

înregistrând una din cele mai rapide dezvoltări şi creşteri. Dezvoltarea economică 

durabilă a unei ţări depinde în primul rând de capacitatea acesteia de a utiliza eficient 

tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii care contribuie esenţial la sporirea 

productivităţii forţei de muncă [13].  

Adoptarea TIC în toate domeniile de activitate reprezinta conditia esentiala a 

dezvoltarii sanatoase a oricarei economii şi asigurării succesului societatăţii 

informaţionale [6]. De aceea, rolul Tehnologiilor Informaţionale în creşterea 

productivităţii întreprinderilor este determinant. Dacă să ne referim la Republica 

Moldova, o mare parte din întreprinderi  nu sunt pregătite să adopte tehnologiile 

informaţionale şi să se integreze în valul schimbărilor digitale în principal din cauza 

problemelor legate de infrastructură (gradul de dotare cu calculatoare şi accesul la 
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Internet). Altfel spus, nu cunosc modalitatea de a-şi face cunoscute şi accesibile 

produsele şi/sau serviciile prin intermediul Internetului. După cum afirma Charles 

Darwin: “nu supravieţuiesc cei mai puternici, nici cei mai inteligenţi, ci cei care se 

adaptează cel mai bine în orice condiţii” [16]. Evoluţia comerţului electronic va fi cu 

siguranţă o ameninţare la adresa organizaţiilor care nu se pregătesc pentru schimbările 

ce vor avea loc [2]. 

Ţările aflate în tranziţie se confruntă şi se vor confrunta în continuare cu mari 

greutăţi şi din această cauză în multe din aceste ţări problemele mediului, tensiunile 

sociale şi tendinţele de emigrare se vor accentua. Decalajele dintre ţările bogate şi cele 

sărace sunt enorme şi va fi necesar mult timp pentru a le estompa. 

În ţările cu economia dezvoltată, tehnologiile informaţionale sunt percepute ca 

un catalizator al proceselor de restructurare a activităţilor comerciale precum şi a 

strategiilor de dezvoltare a întreprinderilor. Internetul reprezintă noi oportunităţi pentru 

firmele tradiţionale, inclusiv prin diversificarea serviciilor oferite şi promovarea de 

servicii noi, personalizate şi atractive, pe care tehnologiile informaţionale şi de 

comunicaţii le fac posibile [5]. 

Explozia Internet-ului a permis dezvoltarea unei noi forme de comerţ – 

comerţul electronic. Internetul, dezvoltarea comerţului electronic şi apariţia 

întreprinderilor virtuale au condus la posibilitatea transformării întreprinderilor 

tradiţionale în întreprinderi virtuale pentru care sistemul informatic nu mai reprezintă 

un element complementar, ci chiar fundamentul structurii organizaţionale. Astfel, 

dezvoltarea comerţului tradiţional este impulsionată de o formă modernă de comerţ – 

comerţul electronic.  

Pe plan mondial, comerţul electronic nu mai este o simplă activitate care 

concentrează doar eforturile întreprinderilor, aflate în competiţia de a caştiga noi clienţi 

şi de a răspunde cît mai bine exigenţelor acestora. În prezent, comerţul electronic a 

devenit o componentă principală a politicilor de dezvoltare economică ale guvernelor 

ţărilor dezvoltate.  

Comerţul electronic mondial are o dinamică ascendentă pe măsură ce tot mai 

mulţi consumatori şi tot mai multe afaceri se conectează la web. Comerţul electronic 

permite oamenilor schimburi de bunuri şi servicii, depăşind barierele de timp şi spaţiu - 

la orice oră din zi şi din noapte poţi să te conectezi şi să cumperi aproape orice doreşti. 

În aceste condiţii, poti vinde la orice ora, în orice zi, unui client din orice parte a 

globului. Un site de comerţ electronic poate fi accesat de către firmele sau 

consumatorii finali interesaţi din orice ţară a lumii unde există un calculator conectat la 

Internet [4]. Astazi, termenul de comerţ electronic a devenit sinonim cu cresterea 

profitului.  

Începuturile comerţului electronic demarează în anii 60. Amazon şi Ebay au 

fost primele companii ce au permis tranzacţii pe Internet. Conform statisticilor, cele 

mai vândute categorii de produse sunt: carţile, calculatoarele, muzica, birotica şi 

consumabilele electronice.   

La momentul actual, comerţul electronic (e-commerce) reprezintă acea 

manieră de a conduce activităţile de comerţ care foloseste echipamente electronice 
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pentru a mări aria de acoperire (locul în care se pot afla potenţialii clienţi) şi viteza cu 

care este livrată informaţia [17]. 

În literatura de specialitate comerţul electronic reprezinta locul virtual unde se 

întâlnesc furnizorii – cu cataloage electronice de produse şi servicii – cu firmele 

potenţial cumparatoare, în scopul de a face schimb de informaţii, afaceri şi de a 

colabora în scopul realizarii de afaceri în comun [1].  

Comerţul electronic stimulează concurenţa şi competitivitatea, prin dezvoltarea 

de noi produse şi pieţe, prin apariţia de noi actori pe pieţele tradiţionale şi de noi tipuri 

de relaţii între furnizori şi consumatori [5].  

Comerţul electronic oferă oportunitatea de a comercializa  produse în întreaga 

lume, sporind numărul de potenţiali clienţi în primul rând prin eliminarea barierelor 

geografice dintre clienţi şi comercianţi [2]. 

Indiferent de definiţiile date comerţului electronic de diferiţi specialişti, 

instituţii sau firme, prin comerţ electronic se înţelege „distribuţie, marketing, vânzarea 

sau livrarea de mărfuri şi servicii prin mijloace electronice” [5].  

Comerţul electronic are două componente principale: comerţul de tip Business-

to-Business, în cadrul căruia tranzacţiile se desfaşoară între firme, şi comerţul de tip 

Business-to-Consumer, care se referă la relaţiile dintre comercianţi şi consumatorul 

final, pe scurt afaceri cu firme şi afaceri cu consumatorii. 

Tranzacţiile B2C se realizează între cumpărători individuali şi vânzători-mari 

companii. În acest caz, factorul uman este mult mai important, interactivitatea fiind 

caracteristica de bază în decizia de cumpărare. Tranzacţiile B2B se caracterizează prin 

faptul că ambele părţi participante la tranzacţia comerciala, atât vânzătorul cat şi 

cumpărătorul, sunt instituţii [2]. 

Dezvoltarea comerţului electronic impulsionează procesul de globalizare prin 

depăşirea barierelor comerţului tradiţional [4]. Principalele bariere în dezvoltarea 

comerţului electronic rămân problemele legate de încredere, de promovarea 

insuficientă în mass-media a acestui tip de comerţ şi nu în ultimul rînd – de securitate. 

Securitatea informaţiilor în orice domeniu de activitate trebuie să fie o activitate 

continuă pentru a se putea face faţă noilor ameninţări. Măsurile necesare ce se impun 

pentru evoluţia comerţului electronic ţin în mare măsură de confidenţialitatea şi 

securitatea operaţiunilor asigurate prin măsuri privind cadrul juridic, financiar şi buna 

funcţionare a infrastructurii. Este necesar de menţionat faptul că principalele bariere în 

utilizarea mai eficientă a acestor tehnologii nu sunt numai de natură tehnică, ci şi de 

natură umană şi organizaţională. 

În conformitate cu definiţiile date anterior, comerţul electronic nu cuprinde 

numai tranzacţia commercială în sine, ci şi toate interacţiunile şi schimburile de 

informaţii dintre vînzător şi cumparator, care apar inainte şi după tranzacţia respectivă 

(publicitate, acordare de suport tehnic produsului cumpărat, livrare, servicii comerciale 

etc.). Astfel că, cu mici excepţii, în cazul comerţului electronic, se intalnesc aceleasi 

componente ca în cazul comerţului clasic. Deci, comerţul electronic nu diferă foarte 

mult de comerţul traditional, însă sunt unele aspecte care delimitează cele doua forme 

ale comerţului. 
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                                                           Tabelul 1 

Diferenţe dintre comerţul tradiţional şi cel electronic 
 

Caracteristici Comerţul tradiţional Comerţul electronic 

Costuri Este costisitor – înfiinţarea unei 

intreprinderi sau deschiderea unui 

magazin tradiţional necesită timp şi 

investiţii enorme; intreţinerea 

personalului; publicitate; tipărirea 

broşurilor, cataloagelor, ciclul de 

aprovizionare necesită mult timp şi bani,  

etc.  

Costuri reduse – crearea, deschiderea 

unui magazine online necesită costuri, 

timp şi eforturi minime; este 

suficientă o singura persoană pentru 

prelucrarea comenzilor; publicitate 

online; cataloagele, broşurile pot fi 

accesate online (nu necesită 

tipărire),reducera costurilor şi 

timpului necesar realizării ciclului de 

aprovizionare  etc. 

Disponibilitate Funcţionează o perioadă de timp limitată 

sau non-stop (fiind necesar un număr 

mare de personal angajat).  

Funcţionează non-stop, prezenţa 

angajaţilor nu este necesară. 

Interactivitate Toate informaţiile se obţin direct de la 

vînzător, insă nu întotdeauna sunt 

veritabile. 

Este bogat în informaţii şi interactiv. 

Se adresează cumpărătorilor. Permite 

cumpărătorilor şi clienţilor curenţi să 

caute şi să localizeze rapid 

informaţiile de care au nevoie, fiind 

un instrument eficient pentru 

cercetare, comparare şi cumparare a 

bunurilor. 

Globalizare Există o mulţime de bariere privind 

accesul la sistemul de pieţe libere 

Reduce barierele de intrare şi oferă 

posibilităţi egale de acces 

Zona de acoperire Limitată geografic Limitată la utilizatorii de Internet 

Concurenţa Influenţează marca şi numele de firmă.  

Există bariere de intrare şi de ieşire 

(structurale şi legale). 

Mediu de concurenţă perfectă, orice 

cumparator şi orice vânzator poate 

intra şi ieşi fără bariere şi fără nici un 

cost. 

Sursa: Adaptare după [1], [2] şi [3]. 
 

Menţinerea şi dezvoltarea comerţului tradiţional, în condiţiile globalizării 

pieţei, se va realiza doar prin adoptarea de tehnologii de comerţ prin sistemul IT, 

pecum şi prin folosirea de mijloace moderne şi rapide de obţinere a informaţiilor de 

piaţă. Cei care nu vor ţine pasul cu progresul tehnologic şi nu vor utiliza sisteme 

perfecţionate, din domeniul IT, de manipulare a mărfurilor vor avea dificultăţi în 

menţinerea pe piaţă.  

În Republica Moldova, sectorul TIC constituie unul din principalii promotori 

ai schimbărilor din societate şi mediul de afaceri, şi menţine o dinamică de dezvoltare 

stabilă [10]. 

 Republica Moldova este plasată în grupul ţărilor cu valori medii ale Indicelui 

Dezvoltării TIC (IDI) şi pe parcursul ultimilor ani menţine o dezvoltare continuă a 

sectorului TIC.  

Indicele dezvoltării TIC (The ICT Development Index) - stabileşte ratingul a 

155 de ţări după nivelul de dezvoltare şi penetrare a indicatorilor sectorului tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor[10]. În clasamentul internaţional după nivelul de 

dezvoltare TIC, Republica Moldova, s-a plasat pe locul 62 din 155 de state, acumulând 
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4.55 puncte ale Indicelui IDI, ce reprezintă o sporire a valorii IDI cu 0.08 puncte faţă 

de ratingul precedent (diagrama 1).  

 
 Diagrama 1. Valoarea medie a Indicelui IDI pe regiuni [10] 
 
În pofida progreselor obţinute la un şir de indicatori, Republica Moldova este 

plasată cu mult în urma statelor care se numără printre lideri la capitolul IT. Conform 

Indicelui Dezvoltării TIC se atestă o rămânere în urmă a Republicii Moldova faţă de 

ţările Europei (6.49), precum şi faţă de ţara vecină România (5.13) [10]. Evoluţia 

sectorului TIC în Republica Moldova este redată în diagrama 2. 

 

 

 
Diagrama 2. Evoluţia pieţei TIC  în Republica Moldova, (mil. lei) [11] 
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Situaţia privind accesul utilizatorilor din Europa la Internet şi prezenţa lor web 

este redată în diagrama 3. 
 

78,4%

21,6%

Lume

Europa

 
Diagrama 3. Utilizatori Internet în Europa [15]. 

 

Aruncând o privire asupra clasamentului primelor 10 tari utilizatoare de 

Internet din Europa observăm că Rusia se află pe primul loc în virful ierarhiei cu 68 

milioane utilizatori conectaţi la Internet, iar Republica Moldova este clasată la sfîrşitul 

ierarhiei cu un număr de 1,6 milioane de utilizatori (diagrama 4). 
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Diagrama 4. Topul primelor 10 ţări utilizatoare internet din Europa, comparativ 

cu Republica Moldova şi România (milioane utilizatori) [15] 
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Analizînd rata de penetrare a populaţiei la Internet în Republica Moldova 

comparativ cu România, Rusia şi Ucraina observăm că Moldova se află pe primul loc 

în acest clasament – 44,8% din numărul total al populaţiei fiind conectată la reţeaua 

Internet (diagrama 5). 

 

44,8%

47,7%

44,1%

34,1%

Republica Moldova

Rusia

Romania

Ucraina

 
Diagrama 5. Rata de utilizare a Internetului (penetrarea populaţiei în %) [15] 

 
Deşi rezultatele obţinute de Republica Moldova sunt promiţătoare, 

comparaţiile cu valorile indicatorilor  din UE relevă faptul, că ţara noastră mai rămâne 

încă în urmă [12]. 

După accesul şcolilor la Internet, Republica Moldova se clasează pe locul 61 

din 139 de ţări, avînd un punctaj de 4,1 din 7 puncte maxim posibile [8]. Dupa nivelul 

de acces la noile tehnologii – locul 112 din 139, cu un punctaj de 4,1 din 7 maxim 

posibile. După nivelulu de dotare tehnologică a întreprinderilor – 133 din 139, scor 3,7 

din 7 maxim posibile. După nivelul achiziţiilor guvernului a tehnologiilor avansate – 

locul 135 din 139, cu un scor de 2,6 puncte [8].  

Dacă să facem o analiză privind utilizarea reţelei Internet după mai multe 

criterii, atunci observăm [9]: 

- cel mai frecvent, utilizatorii accesează reţeaua globală de la domiciliu, 

fiecare al patrulea utilizator accesează Internet-ul de la prieteni şi 

cunoscuţi; 

- bărbaţii au fost mai predispuşi decît femeile de a utiliza Internetul - 42%, 

comparativ cu 35%. 

- după mediu: 59% din populaţia urbană faţă de 25% din populaţia rurală; 

- după regiune: locuitorii din zona Centru – 46%, în comparaţie cu 

locuitorii din regiunea nord 30% şi 29% în zona de Sud; 

- după mărimea veniturilor, ratele de utilizare sunt: 84%  respondenţii, ai 

căror venituri lunare depăşesc 5000 de lei, comparativ cu 17% - 

respondenţii cu venituri lunare de mai puţin de 1000 de lei. 
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Domeniile de utilizare a Internetului de către populaţia Republicii Moldova 

sunt redate în digrama 6. În anul 2011, fiecare a treia gospodărie dispune cel puţin de  

un calculator funcţional. Ponderea gospodăriilor cu calculatoare este semnificativ mai 

mare în regiunea Centru, faţă de celelalte regiuni. 27% din gospodăriile casnice dispun 

de acces la Internet. Fiecare a doua persoană descarcă file-uri multimedia, totodată 

doar 7% din utilizatori accesează Internet-ul în scopul procurării bunurilor prin Internet 

iar  4% -  Internet-banking [18]. Constatăm că, indicele de procurare a bunurilor prin 

Internet a rămas neschimbat în anul 2011 comparativ cu anul 2009. 

În urma realizării unui sondaj în raionul Cahul privind rata de utilizare a 

Internetului, procurarea bunurilor prin Internet şi prezenţa site-urilor web a 

întreprinderilor din această zonă, am constatat că doar un număr neînsemnat de 

întreprinderi au pagina oficială în Internet şi î-şi propun serviciile prin reţeaua Internet. 

La sondaj au participat 36,7% respondenţi din mediul urban (or. Cahul) şi 63,3 

din mediul rural (raionul Cahul).  

Analizate din punctul de vedere al frecvenţei de accesare a Internet-ului, 

cercetările sondajului au relevat faptul că cca. 55% dintre cei chestionaţi utilizează 

Internet-ul zilnic şi doar 6,7% nu au utilizat niciodată Internetul. 

 
*(conform sondajelor 2010, sondaje noi nu s-au efectuat) 

 

Diagrama 6. Domeniile de utilizare a Internetului de către populaţie,% (2009*) 

[18] 
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55,0%

13,3%

11,7%

10,0%

3,3%
6,7%

zilnic aproape zilnic de cîteva ori pe săptămînă de cîteva ori pe lună o dată pe lună niciodată

 
Sursa: elaborat de autor 

 

Diagrama 7. Frecvenţa utilizării Internetului 
 

Doar 23% din populaţia respondentă a utilizat Internetul în scopul procurării 

bunurilor prin intermediul magazinelor online (diagrama 8). Unul din motive fiind 

faptul că doar 10% din populaţia respondentă cunoaşte ce reprezintă un magazine 

online şi vînzările online, alt motiv fiind prezenţa limitată a întreprinderilor sau 

magazinelor regionale care î-şi propun serviciile sau bunurile online. 
 
 

DA; 23%

NU; 77%

DA

NU

 
Sursa: elaborat de autor 

 

Diagrama 8. Rata de procurare a bunurilor online 
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DA; 11,7%

NU; 88,3%

DA

NU

 
Sursa: elaborat de autor 

 

Diagrama 9. Rata de procurare a bunurilor online de la magazinele moldoveneşti 
 

Conform datelor de mai sus, constatăm că doar 11,7% din repsondenţi au 

procurat bunuri online de la magazinele naţionale, iar 23% au procurat bunuri online de 

la magazinele moldoveneşti cît şi de la cele internaţionale. 

Rezultatele examinării situaţiei în întreprinderile din raionul Cahul ilustrează, 

doar 13 întreprinderi au web-site. Doar 7 din aceste întreprinderi sunt din Cahul, iar 6 

sunt filiale ale întreprinderilor din Chişinău. Vînzări online pot fi realezate doar la 

procurarea bunurilor oferite de întreprinderile ”Altavista” şi ”Bere- Unitanc”, astfel 

doar 2 companii din tot raionul Cahul utilizează comerţul online. 

Succesul întreprinderilor din raionul Cahul şi celor din întreaga ţară, în viitor 

depinde în mare măsură de capacitatea acestora de a se integra în valul schimbărilor 

digitale şi nu în ultimul rind de  capacitatea ţării de a depăşi obstacolele-cheie care 

împiedică în prezent mişcarea înainte. Factorii cei mai problematici pentru a face 

bussines la etapa actuală sunt: instabilitatea politică, accesul la finanţare, corupţia [8]. 

Pe plan mondial, comerţul electronic a devenit o componentă principală a 

politicilor de dezvoltare economică a guvernelor ţărilor dezvoltate, iar prin măsurile 

luate la nivel guvernamental de către aceste ţări în vederea stabilirii unor reglementări 

unice în ceea ce priveşte realizarea tranzacţiilor comerciale pe suport electronic, 

comerţul electronic a devenit o componentă fundamentală a comerţului mondial. 

Pentru întreprinderi desfăşurarea activităţilor de comerţ electronic reprezintă o 

posibilitate de creşterea a competitivităţii lor, deoarece comerţul electronic asigură 

firmelor tradiţionale de comerţ următoarele avantaje [1], [5]: 

-  accesul la noi segmente de piaţă (noi clienţi); 

-  creşterea vitezei de derulare a afacerilor; 

-  flexibilitate ridicată a politicilor comerciale; 

-  reducerea costurilor de aprovizionare, de desfacere, de publicitate etc.; 

-  costuri mai scăzute de tranzacţie – dacă website-ul este bine făcut; 
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-  operativitate crescută în efectuarea tranzacţiilor comerciale; 

-  eliminarea unor operaţii manuale; 

-  facilitarea stabilirii relaţiilor între partenerii potenţiali; 

-  simplificarea sistemelor de decontare şi de plată; 

-  creşterea valorii tranzacţiilor prin stimularea cumpărătorilor; 

-  posibilitatea de a pregăti comanda timp de câteva zile; 

-  posibilitatea de a configura produse şi de a vedea imediat preţurile 

reale în comparaţie cu preţurile mai multor vânzători; 

-  posibilitatea de a căuta uşor în cataloage mari – o companie poate 

construi pe o reţea deja creată un catalog mult mai mare decât ar 

încăpea într-o cutie poştală; 

-  interacţiune mai bună cu clienţii - clientul poate primi, la cerere, 

informaţii prin e-mail, privind stadiul în care se află în orice moment 

comanda lui (dacă s-a primit comanda, dacă marfa este expediată etc.). 

- achiziţionarea de materii prime, materiale şi echipamente mai ieftine, 

prin contactarea online a mai multor furnizori şi crearea unei 

competiţii sporite a ofertelor; 

- reducerea timpului de promovare a produselor pe piaţă, prin 

conectarea comenzilor la producţie şi utilizarea mai eficientă a 

serviciilor de distribuţie; 

- cost de intrare pe piaţă mai redus, prin înfiinţarea şi întreţinerea site-

urilor Web, care sunt mai ieftine decât metodele de marketing 

tradiţional; 

- instrument accesibil tuturor clienţilor prezenţi pe piaţă pentru 

actualizarea informaţiilor de produs într-un singur loc; 

- dimensionarea optima a capacităţii de producţie şi a stocurilor şi 

oportunitatea obţinerii celui mai bun preţ; 

- reducerea cheltuielilor administrative aferente procesului de producţie. 

 

În concluzie, economia mondială depinde astăzi, mai mult ca oricând, de 

comunicaţiile electronice şi tehnologia informaţiei. În noua economie, tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor va deveni generatorul transformarilor economice şi 

sociale, informaţia resursa principala, iar tehnologiile Internet cea mai eficienta reţea 

de comunicare şi de afaceri [1]. Internetul va avea un rol din ce în ce mai important, 

punîndu-şi amprenta asupra întregii vieţi economice, sociale si culturale a omenirii şi 

va guverna practic toată lumea modernă, iar comerţul electronic va fi cheia 

competitivităţii firmelor în contextul dezvoltării noii economii datorită capacităţii sale 

de a depăşi graniţele de timp şi de spaţiu. Impactul comerţului electronic asupra 

firmelor şi asupra societăţii va fi deosebit, atât ca întindere cât şi ca intensitate [4].  

În viitor, comerţul electronic va fi direct responsabil de competitivitatea şi 

dezvoltarea economiilor naţionale. Cele mai importante avantaje ale dezvoltării 

comerţului online fiind: oportunitatea de a vinde şi de a face cunoscute propriile 

produse la nivel global; comunicarea cu furnizorii şi clienţii firmei implică un nivel 
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redus de costuri şi este mult mai eficientă; pentru a începe o afacere online de succes, 

comparativ cu o afacere tradiţională, ai nevoie de o investiţie minimă. 
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