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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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