
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghid  Complet | 

Deschiderea si Mentinerea 

unui Magazin Online  

 

Aspecte legale  



 

Sumar 

Piata online este in plina dezvoltare in Romania, in mare parte datorita faptului ca un 

magazin online poate fi infiintat si dezvoltat cu o investitie mai mica decat a celorlalte 

magazine. Acest material va prezinta aspectele legale de care trebuie sa tineti cont, 

fie ca aveti deja un magazin online sau va doriti unul. 
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Infiintare Magazin Online 

Primul pas ce trebuie indeplinit inainte de a deschide magazinul online propriu zis il reprezinta inregistrarea 

societatii la Registrul Comertului, iar pentru aceasta exista mai multe optiuni: 

1. Alegerea formei juridice si infiintarea companiei  

Alegerea formei juridice sub care va functiona magazinul online este necesara pentru a emite facturi si 

pentru a functiona in conformitate cu legislatia romana. 

 Puteti opta sa functionati ca persoana juridica sau persoana fizica; 

 PFA – Persoana Fizica Autorizata (fara angajati); 

 SRL-D − Societate cu raspundere limitata – Debutant (este recomandat tuturor persoanelor indiferent 

de varsta care-si deschid pentru prima data o afacere; infiintarea unui SRL-D este similara cu infiintarea 

unui SRL); 

 SRL − Societate cu raspundere limitata.  

Atat pentru infiintarea unui SRL-D cat si pentru un SRL, actele ce trebuie depuse la Registrul Comertului 

sunt: 

 Rezervarea denumirii companiei  

 Documentele care atesta drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social: contract 

de inchiriere, comodat, donatie etc. 

 Actul constitutiv, si aici trebuie mentionat Codul CAEN care pentru comert online este 4791 − 

Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 

 Documentul care atesta depunerea capitalului social, care in cazul SRL-D-ului este de minimum 200 de lei  

 O serie de formulare pe care le veti primi şi completa pe loc la Registrul Comertului etc. 
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In functie de actele depuse in sustinerea cererii, pot fi solicitate documente 

suplimentare de catre Registrul Comertului. 

In ceea ce priveste infiintarea unui PFA, trebuie sa avem in vedere prevederile OUG 

Nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice 

autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, fiecare forma de 

activitate avand specificul ei. Aceasta forma de comercializare se regaseste de cele 

mai multe ori in cadrul celor care au o anumita pregatire (spre ex. programator), OUG 

44/2008 precizand conditiile ce trebuie indeplinite pentru fiecare forma juridica in 

parte.  

 

2. Autorizatiile necesare functionarii magazinului online 

Dupa obtinerea certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului, se vor obtine 

si celelalte autorizatii (in functie de tipul marfii comercializate prin magazinul online): 

 Autorizatia de functionare de la Primarie 

 Autorizatia de Mediu si Directia Sanitara si Directia Sanitar Veterinara  

 Autorizatia privind protectia muncii dupa angajarea de personal 
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Elementele legale, obligatorii de pe site  

Legea care reglementeaza acest aspect este Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 republicata, iar la art. 5 sunt enumerate cel putin urmatoarele 

informatii: 

 ”Numele sau denumirea furnizorului de servicii 

 Domiciliul sau sediul furnizorului de servicii 

 Numerele de telefon, fax, adresa de posta electronica si orice alte date necesare contactarii furnizorului de servicii in mod direct 

si efectiv 

 Numarul de inmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, in cazul in care furnizorul de servicii este inscris in registrul 

comertului sau in alt registru public similar 

 Codul de inregistrare fiscala 

 Datele de identificare ale autoritatii competente, in cazul in care activitatea furnizorului de servicii este supusa unui regim de 

autorizare 

 Titlul profesional si statul in care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea 

reglementarilor aplicabile profesiei respective in statul in care furnizorul de servicii este stabilit, precum si a mijloacelor de acces 

la acestea, in cazul in care furnizorul de servicii desfasoara o activitate profesionala reglementata 

 Tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor si serviciilor 

de piata, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adaugata, precum si a cuantumului acesteia 

 Includerea sau neincluderea in pret a cheltuielilor de livrare, precum si valoarea acestora, daca este cazul 

 Orice alte informatii pe care furnizorul de servicii este obligat sa le puna la dispozitie destinatarilor, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare 

 Numarul de inregistrare la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, deoarece firma care 

administreaza magazinul online devine operator de date cu caracter personal in momentul in care cere clientilor sa completeze 

formularul de inscriere in magazin in vederea finalizarii comenzii” 
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Metode de plata si livrare 

Cu cat exista mai multe modalitati de plata, cu atat mai mare este confortul posibilului 

cumparator. Se poate opta pentru: plata ramburs, plata cu cardul, plata prin paypal, 

plata prin cec sau plata prin transfer bancar. 

Livrarea prin curier este cel mai des folosita, chiar daca acest cost al curierului 

inseamna practic un cost mai mare al produsului. Se mai folosesc, insa, si trimiterea 

pachetului prin posta sau ridicarea produsului direct de la vanzator sau de la posta.  

In plus, puteti oferi reduceri de transport, puteti oferi posibilitatea de urmarire a 

coletului, puteti seta taxe de livrare in functie de pret, volum sau greutate si nu numai. 
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Termeni si conditii  

Rubrica ‘’Termeni si conditii’’ este poate cea mai importanta sectiune ce trebuie 

inclusa obligatoriu pe orice magazin online, deoarece aceasta reprezinta, de fapt, 

contractul la distanta dintre vanzator si consumator. Ca orice contract, acesta trebuie 

sa contina, printre altele, urmatoarele: 

 Datele de identificare ale vanzatorului 

 Termenele de returnare a produselor 

 Raspundere 

 Transferul proprietatii 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal etc. 

 

Clauzele necesare sunt numeroase, motiv pentru care, pentru a fi convinsi ca nu se 

omite nimic important, este recomandata apelarea la o persoana de specialitate care 

poate redacta sectiunea avand in vedere toate prevederile legale referitoare la 

comertul electronic
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Returnarea produselor 

Legislatia aplicabila nu prevede obligativitatea clientului de a returna produsul in 

ambalajul original, aceasta reprezinta o limitare a clientului de a-si exercita dreptul de 

retragere din contract si, din pacate, cele mai multe magazine online impun aceasta 

conditie. Conform noilor reglementari, mai exact a art. 16 punctul 8 din Legea nr. 

249/2015, „se interzice conditionarea, sub orice forma, a drepturilor legale ale 

consumatorilor referitoare la produsul cumparat de pastrare a ambalajului.” 

Util ar fi ca potentialii clienti sa citeasca cu atentie Termenii si Conditiile contractuale 

inainte de a-si da consimtamantul cu privire la acestea si sa isi exprime refuzul clar de 

returnarea a produsului in ambalaj original, daca va fi cazul. 

De precizat ar mai fi si faptul ca produsul trebuie returnat cu toate accesoriile cu care 

a fost livrat.  
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Aveti nevoie de asistenta legala? 

Pentru mai multe informatii despre deschiderea si 

mentinerea unui magazin online, puteti apela la 

specialistul nostru, Andreea Manolache, Senior 

Associate Accace Romania si avocat cu o experienta 

de peste 13 ani in zona de drept comercial si civil, 

implicata in consultanta corporate, proiecte de fuziuni 

si achizitii, due diligence, contracte si litigii. 

 
Contact:  

Andreea Manolache 

Senior Associate 

Andreea.Manolache@accace.com 

 

Despre Accace  

Cu mai mult de 330 de profesionisti si 7 tari afiliate, Accace conteaza ca fiind una din companiile lider de consultanta si externalizare din Europa Centrala si de Est. 

De-a lungul anilor, Accace a dobandit o experienta remarcabila, prin intermediul unui portofoliul de client, ce insumeaza 1400 de companii internationale. Prin 

experienta dobandita a reusit sa puna bazele strategice de dezvoltare a unei expansiuni, devenind astfel un furnizor de incredere global. 

Birourile Accace se pot gasi in Cehia, Ungaria, Romania, Slovacia, Polonia, Ucraina si Germania. Locatiile din alte tari europene sau locatiile globale sunt acoperite 

de partenerii de incredere ai Accace.  

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro 
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