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                                           CURS  INIŢIERE  ÎN  IT 

 

         MODULUL  III  / Utilizarea internetului în rezolvarea problemelor administrative personale 
          TEMA /    Editarea şi utilizarea tabelelor în rezolvarea problemelor ad iministrative 
personale 
          DURATA  / 150 minute 
 
Obiective:  

• Să cunoască rolul cărţii electronice; 
• Să enumere paşii pentru comandă şi plată online; 
• Să introducă în mod corect datele pentru plata online  

Metode : explicaţia, demonstraţia, observaţia, lucrul în pereche, simularea; 
Resurse materiale:  calculatorul, fişe de fişe de învățare, modele de carţi electronice, facturi 

 

1. Noţiuni teoretice – 100 minute 

Cartile electronice sunt comercializate online prin intermediul serviciilor de plati online oferite de 
ePayment. 
 
Plata online asigură clientilor un serviciu 
sigur si eficient , fără plata unui 
comision; sistemul asigură evidenţa 
comenzilor / plăţilor online într-un mod 
organizat şi uşor de accesat 

Se pot parcurge 10 paşi pentru comandă 
şi plăţi online, prin orice fel de carte de 
credit electronică. 
 
   1.     Se alege cartea electronică preferată 
şi se apasă pe  linkul Cu plata prin card  

2.       Se ajunge într-o pagină complet 
securizată, pe serverul GECAD 
Epayment. 
Aici, vi se solicită să introduce ţi datele 
personale (vezi figura alaturată) 
 
Aceste informaţii sunt necesare pentru 
procesarea corectă şi eficientă a comenzii 
plasate de către plătitor. Introducerea 
datelor personale se face utilizand o 
conexiune criptata SSL pe 128 biti.  

Informaţiile personale nu sunt transferate 
către alte terţe părţi nici de catre noi ; formularul trebuie completat corect şi să conţină indicaţii cu 
privire la entităţile care fac facturarea şi livrarea. Adresa de email are importanţă extremă deoarece 
informaţiile legate de comandă şi produsele comandate vor fi transmise via email.  

O adresa de email incorect ă încetine şte întregul proces de comand ă a produsului. 
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  3. Introduceti datele despre credit/debit card  
 
Pentru metoda de plată "Card credit/debit" este necesar să se completeze un formular cu 
informaţiile despre cardul personal. 
 
La plăţile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si 
Mastercard/Maestro) este folosit sistemul 3D Secure elaborat de aceste organizatii care asigură 
tranzacţiilor online acelaşi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la 
comerciant. 
4. Intr-o caseta noua, se vizualizeaza produsul cumparat : 
 
  

5. Apoi, apare o alta caseta cu 
adresa de facturare si adresa 
de livrare . 
 
Daca adresa de livrare nu este 
aceeasi ca adresa de 
facturare, puteti mentiona acest lucru. Puteti edita si modifica aceste adrese (Editare date )  

  
6. In continuare, pe o pagina securizată se introduc datele cardului  cu care se achită 
contravaloarea comenzii 

- numarul cardului; 
- data expirarii; 
- codul CVV2 sau CVC2 (in 
cazul în care cardul are un 
astfel de cod); 
- parola 3D secure (daca 
cardul este înrolat in sistemul 
3D Secure); 
Prin sistemul 3D Secure nici 
o informaţie legată de card 
nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele băncilor sau pe serverele 
ePayment,  
Toate aceste date sunt introduse direct in sistemele Visa si MasterCard.  

In plus, 3D Secure este un sistem de autentificare a identităţii posesorilor de carduri în mediu 
electronic.  
Procesul de autentificare a posesorului cardului se face pe baza codului de securitate cunoscut 
numai de posesor şi se desfasoară numai pe serverele Visa sau MasterCard, dupa caz.  
 
Sistemul 3D Secure permite efectuarea de cumpărături on-line cu orice card emis sub licenta Visa 
sau MasterCard, inclusiv cele de debit si cele electronice Maestro si Visa Electron. 
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7. La final, trebuie să se apese 
pe un buton (Plaseaza 
comanda).  
8. După apăsarea butonului 
(Plaseaza comanda) apare 
ecranul alaturat 
<![endif]>  
Unde  se cere sa introduceti 
MasterCard SecureCode 
 (este o masura de securitate 
suplimentara). 

Activarea acestui tip de 
protectie întăreşte siguranţa 
utilizării online a unui card. 
Parola 3D secure protejează 
suplimentar în online, la fel ca 
PIN-ul în offline. 

Dacă se deţine un card cu care 
se doreşte să se facă plăţi 
online în sistemul 3D secure, 
în primul rând trebuie 
contactată banca emitentă 
pentru a se afla dacă plata este suportată de card. În cazul în care acest serviciu este disponibil, 
următorul pas este activarea serviciului 3D Secure pe card; operaţiunea se face online, urmând 
instrucţiunile primite de la bancă. Activarea presupune cătrebuie avută o parolă care va fi fooisită la 
fiecare tranzacţie online. Această parolă suplimentară pentru tranzacţii online este echivalentul 
PIN-ului pentru tranzacţii offline, la POS sau la ATM. 

Mai multe detalii despre SecureCode. 

 9. In ultima casetă, apare numele comerciantului, telefonul de asistenta Gratuită, NonStop şi un 
baner in care se precizeaza că 
plata  online este  
securizată prin Thawte. 

10. Daca informaţiile furnizate 
sunt corecte şi dacă în contul 
de card sunt fonduri suficiente 
pentru a acoperi valoarea 
comenzii, se va primi un mesaj 
de aprobare a tranzacţiei. 
 
În acel moment suma aferentă tranzacţiei este blocaă (nu o puteţi folosi), fără a fi incă debitat de 
pe card. Urmatorul ecran multumeşte pentru comanda online (vezi imaginea). 
Comanda este încheiată în momentul în care plata este autorizată, procesată de sistemul 
ePayment iar comerciantul a 
confirmat livrarea 
produselor/serviciilor. 

In acest moment, banii sunt 
transferati din contul 
solicitantului în contul 
ePayment, care încasează 
plata în numele comerciantului. 
 
Până în acest stadiu, banii 
sunt blocaţi pe parcursul 
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procesării, însă nu sunt transferati. Obligaţia solicitantului de plată către comerciant se stinge la 
momentul efectuării plăţii către ePayment. 

În câteva minute, pe adresa de email pe care dată se vor primi toate informaţiile necesare pentru 
downloadul cărţii electronice ăi a Bonusurilor. 
 
Sunt mai multe metode de plata: card de credit/debit, transfer bancar/ordin de plata. 
Daca se alege cardul de credit/debit ca metodă de plată, este necesar s se completeze un formular 
cu datele despre acesta.  
Daca tranzacţia prin card a fost reuşită, prin următorul ecran se mulţumeşte pentru comanda pe şi 
va oferă informaţiile relevante pentru comandă. Aceste informaţii se vor primi, de asemenea, prin 
email. 
 
Cele mai utilizate, în prezent,  cărţi de credit/debit sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, 
Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.  
Folosirea metodei de plată card-ul bancar de credit/debit comanda va fi procesată imediat 

2. Aplica ţie practic ă / Simularea efectu ării unei pl ăţi online  – 40 / 45 minute 
 
Simulaţi comanda şi plata unui produs utilizând un card electronic. Veti indica pe fişă paşii pe 
care-i urmaţi. Se va lucra în perechi ( 2 persoane).  Formatorul va urmări fiecare pereche. 
. 

3. Evaluare  - 5 / 10 minute 
 
Descrieţi cum procedaţi în cazul în care efectuaţi o plată online 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 


