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Electronic commerce has a continuous growth in Romania. There are many companies that use 
Web sites to sell product and services. E- commerce applications can be developed in different 
ways and involve use of knowledge, resources and technologies. This paper presents the main 
characteristics of e-commerce applications and the today’s technologies and platforms that can 
be used to develop such applications. 
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Introducere 
Comerţul electronic reprezintă multitudi-

nea proceselor software şi comerciale necesare 
afacerilor să funcţioneze numai, sau în primul 
rând, utilizând fluxuri digitale de date. Comer-
ţul electronic presupune utilizarea Internetului, 
comunicaţii digitale şi aplicaţii software în ca-
drul proceselor de vânzare/ cumpărare, el fiind 
o componentă a procesului de e-business. 
În momentul de faţă există o multitudine de 
firme care utilizează comerţul electronic, în 
domenii diverse ca marketing direct, vânzări, 
servicii pentru clienţi, servicii bancare, distri-
buirea sigură a informaţiilor etc. 
Aplicaţiile de comerţ electronic sunt orientată 
către consumatorul final (B2C) sau către alţi 
comercianţi (B2B). 
Noile activităţi bazate pe Tehnologia informa-
ţiei şi comunicaţiilor (TIC) au un impact deo-
sebit asupra societăţii. În [GHIL02] este pre-
zentat impactul asupra  afacerilor, precum şi 
avantajele utilizării noilor tehnologii în activi-
tăţile de comerţ şi afaceri. De exemplu, se con-
stată că practicarea marketingului pe Internet 
este cu 25% mai ieftin decât prin metodele 
obişnuite. Principalele cerinţe pentru aplicaţii-
le de comerţ electronic sunt [IVAN00]: 
 interfeţe puternice 
 fiabilitate foarte mare 
 securitate ridicată 
 viteză ridicată de prelucrare şi transmitere 

a datelor. 
Software pentru comerţ electronic include 
componente pentru realizarea prezentării, 
componente pentru efectuarea sigură a plăţilor 
cu ajutorul cărţilor de credit sau de debit şi 

componente pentru securizarea tranzacţiilor. 
Principalele caracteristici ale aplicaţiilor elec-
tronice care oferă servicii de succes sunt 
[SAMA99]: capacitatea de utilizare, scalabili-
tatea, siguranţa, fiabilitatea, mentenabilitatea, 
disponibilitatea şi eficienţa. 
2 Componentele sistemelor de e-commerce 
În cadrul comerţului electronic sunt implicaţi o 
serie de actori, dintre care vânzătorul, cumpă-
rătorul, furnizorul şi banca sunt cei mai impor-
tanţi. 
Cumpărătorul vizualizează produsele şi servi-
ciile din catalog, gestionează contul, face co-
menzi de produse şi servicii şi primeşte infor-
maţii cu privire la starea comenzilor. 
Vânzătorul primeşte şi analizează comenzile 
primite de la clienţi, verifică efectuarea plăţilor 
şi expediază produsele la clienţi. 
Furnizorul livrează produse vânzătorului. Fur-
nizorul este fie producătorul de produse, fie 
comercianţi en-gros. 
Banca procesează date despre cărţile de credit, 
ordinele de plată sau cecurile. Există şi posibi-
lităţi de plată prin ramburs. 
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Fig. 1 Principalii actori implicaţi în activitatea 

de comerţ 
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O aplicaţie de comerţ electronic conţine modu-
le pentru gestiunea: 
 catalogului de produse; 
 clienţilor; 
 comenzilor clienţilor 
 plăţilor efectuate. 

De asemenea, aplicaţiile de comerţ electronic 
trebuie să colecteze informaţii cu privire la cli-
enţi, produsele şi serviciile comandate de aceş-
tia în scopul îmbunătăţirii serviciilor oferite şi 
a creşterii profitului. 
Dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor de co-
merţ electronic necesită resurse umane impor-
tante la nivel [PEDD03]: 
 tehnic (arhitect, programatori, asigurarea 

calităţii),  
 logistic (administrator de reţea şi baze da 

date),  
 funcţional (manager de produse şi afacere)  
 design (Web designer şi grafician). 

Plăţile efectuate pentru produsele sau serviciile 
cumpărate se realizează prin diferite mijloace 
de plată. Cele mai importante mijloace de plată 
utilizate în afacerile electronice sunt: cărţile  
de credit, certificatele de cadouri (gift 
certificates), cecuri electronice (e-checks), 
PayPal, CyberCash şi carduri inteligente 
(SmartCards). 
Un accent deosebit în cadrul comerţului elec-
tronic este acordat securizării tranzacţiilor 
efectuate, în special acele tranzacţii care pre-
supun transmiterea de date personale despre 

clienţi şi despre cardurile de credit, SSL (Secu-
re Socket Layers) ocupând având un rol im-
portant. 
3 Tehnologii utilizate în comerţul electronic 
Există mai multe modalităţi de realizarea a si-
te-urile de comerţ electronic: pornind de la ze-
ro, prin particularizarea unor aplicaţii generice 
şi prin utilizarea unor platforme dedicate.  
Dezvoltarea aplicaţiilor de comerţ electronic 
pornind de la zero presupune utilizarea unei 
tehnologii de tip server-side scripting existentă 
alături de serverul HTTP. Tehnologiile de tip 
server-side scripting necesită un interpretor de 
scripturi, acestuia asociindu-se unui limbaj de 
server-side scripting. Caracteristicile generale 
ale aplicaţiilor  realizate folosind aceste tehno-
logii pe partea de server, indiferent de limbajul 
de scripting folosit sunt: 
 necesită un procesor pentru paginile dina-

mice sau un mediu de execuţie; 
 într-o pagină de script pot fi îmbinate lim-

bajul HTML şi secvenţe de cod; 
 secvenţele de cod care sunt executate pe 

partea de server, înainte de a trimite pagina 
la client; 

 există astfel posibilitatea de a particulariza 
paginile în mod dinamic; 

 oferă posibilitatea de interacţiune cu baze 
de date diferite; 

 au acces la toate resursele serverului Web 
(fişiere, reţea). 
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Fig. 2 Arhitectura aplicaţiilor de comerţ electronic 

 
În continuare sunt prezentate pe scurt următoa-
rele tehnologii care au o pondere mare în dez-
voltarea aplicaţiile pentru comerţ electronic:  
 ASP.NET (Microsoft); 
 tehnologiile Java: JSP, Servlets şi J2EE 

(Sun); 
 PHP.  

Tehnologia ASP.NET dezvoltată de Microsoft 
permite crearea şi rularea în mod dinamic a 
aplicaţiilor Web interactive în cadrul platfor-
mei Microsoft.NET. Folosind ASP.NET se pot 
combina pagini HTML, comenzi de script şi 
diferite controale pentru crearea de pagini Web 
interactive sau aplicaţii Web complexe. Dez-
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voltarea aplicaţiilor Web folosind tehnologia 
ASP.NET se realizează  prin intermediul unor 
limbaje moderne de programare (C#, 
VB.NET), care utilizează aceleaşi biblioteci de 
clase. 

Arhitectura aplicaţiilor de comerţ electronic 
bazate pe JSP este prezentată în figura 3. Arhi-
tectura conţine elementele de bază necesare 
funcţionării aplicaţiei, fiind prezentate compo-
nentele la nivel generic. 
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Fig. 3 Arhitectura aplicaţiei de comerţ electronic bazate pe JSP 

 
Clienţii, prin intermediul unui navigator Inter-
net, accesează pagini JSP care conţin cod Java 
executat pe maşina virtuală Java (JVM) de pe 
sever. Rezultatele prelucrărilor efectuate sunt 
trimise clientului în format HTML prin serve-
rul Web. Fişierele JSP sunt transformate de că-
tre procesorul JSP în fişiere sursă Java, care 
conţin pe lângă codul existent în fişierele JSP  
şi secvenţe de cod propriu motorului JSP. 
Un servlet este un program Java care rulează 
în cadrul serverul Web sau al servelor de apli-
caţii şi funcţionează ca un strat de mijloc între 
cererile provenite de la clienţi şi aplicaţii sau 
baze de date existente pe partea de server. 
J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) de-
fineşte un standard pentru dezvoltarea aplicaţi-
ilor de întreprindere multi-strat. Aplicaţiile de 
întreprindere sunt simplificate prin utilizarea 
de componente modulare standardizate, având 
un set complet de servicii care preiau o parte 
din funcţionalitatea aplicaţiilor, astfel încât 
atenţia se va concentra la partea de business. 
Platforma J2EE utilizează platforma J2SE (Ja-
va 2 Platform, Standard Edition), în plus faţa 
de aceasta oferă suport pentru: 
 Java Servlets API ; 
 tehnologia JSP; 
 componente EJB (Enterprise JavaBeans); 
 conectivitate la baze de date; 
 tehnologia XML; 

 interconectivitate cu servicii Web. 
Standardul J2EE include specificaţii complete 
pentru asigurarea portabilităţii cu majoritatea 
sistemelor de tip enterprise existente.  
Tehnologia PHP (Hypertext Preprocessor) uti-
lizează un limbaj de scripting pe partea de ser-
ver care oferă o serie de funcţii pentru:  
 acces la majoritatea bazelor de date; 
 afişarea de imagini şi fişiere PDF; 
 acces la diferite servicii; 
 prelucrarea fişierelor XML; 
 realizarea plăţilor online. 

În funcţie de tehnologia şi platforma utilizate, 
de numărul de utilizatori, numărul şi varietatea 
de produse şi servicii oferite, se alege sistemul 
de gestiune a bazelor de date. Printre cele mai 
cunoscute se enumără Microsoft SQL Server, 
Oracle, IBM DB2, Ingres, PostgreSQL, 
MySQL. 
Timpul necesar dezvoltării aplicaţiilor de co-
merţ electronic pornind de la zero este destul 
de mare, costurile variind în funcţie de dimen-
siunea şi complexitatea aplicaţiei. 
Utilizarea de pachete software predefinite des-
tinate comerţului electronic reduce considera-
bil timpul necesar realizării aplicaţiilor de co-
merţ electronic, acesta fiind avantajul princi-
pal. În cazul în care se doreşte extinderea sau 
modificarea aplicaţiei, flexibilitatea acestei so-
luţii este relativ redusă. 
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În [MEND05] sunt prezentate cele mai  utili-
zate platforme de comerţ electronic atât pentru 
B2C cât şi pentru B2B. Astfel, producătorii cu 
cea mai mare cotă de piaţă sunt ATG, 

BroadVision, IBM, Microsoft, Oracle şi SAP. 
Tabelul 1 prezintă platformele oferite de pro-
ducătorii de software menţionaţi. 

 
Tabelul 1 Platforme de e-comerţ 

Producător Platforma 
ATG Commerce 
BroadVision Commerce 
IBM WebSphere Commerce 
Microsoft Commerce Server 2002 Feature Pack 1 
Oracle iStore 
SAP mySAP CRM 

 
Produsele oferite de ATG, Broad Vision şi 
IBM conduc în aplicaţiile destinate comerţului 
de tip B2C iar cele ale IBM, Oracle şi SAP 
furnizează cele mai bune opţiuni pentru co-
merţul de tip B2B. Cea mai mare prezentă pe 
piaţa o au produsele oferite de IBM, Micro-
soft, Oracle şi SAP.  
4 Concluzii 
Succesul afacerii depinde în mare parte şi de 
soluţia de realizarea a aplicaţiei de comerţ 
electronic aleasă. În funcţie de:  
 bugetul disponibil,  
 organizarea companiei,  
 resursele umane disponibile 
 intervalul de timp în care se doreşte lansa-

rea aplicaţiei, 
se alege o metodă pentru dezvoltarea aplicaţii-
lor de comerţ electronic.  
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