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 Rezumat pentru cetăţeni  

Consumatorii europeni îşi vor putea alege browser-ul de internet 

Internetul tău – Alegerea ta 

 
Despre ce este vorba? 
 

• Timp de mulţi ani, Microsoft a legat vânzarea browser-ului său de internet (Internet 
Explorer) de sistemul de operare Windows.  

• Comisia era preocupată de faptul că, având în vedere poziţia dominantă a firmei Microsoft 
pe piaţa sistemelor de operare, consumatorii sunt privaţi de posibilitatea de a alege, ceea 
ce conduce la scăderea numărului de produse inovatoare.  

• În octombrie 2009, Microsoft a prezentat angajamente de eliminare a acestui obstacol 
din calea liberei concurenţe. Acum, Comisia a decis ca respectivele angajamente să devină 
obligatorii din punct de vedere juridic, pe o perioadă de 5 ani. 

• Începând cu luna martie 2010, utilizatorii sistemului de operare Windows vor putea alege 
ce browser(e) de internet doresc să utilizeze prin intermediul unei ferestre care permite 
selectarea acestuia/acestora. 

 

Cine vor fi beneficiarii? 

 
• Peste 100 de milioane de utilizatori europeni ai sistemelor de operare Windows (XP, 

Vista, 7 şi următoarele) precum şi alte milioane de utilizatori viitori. 

• Cei care folosesc aceste produse la lucru sau pentru a studia (deşi este posibil ca alegerea 
să depindă de administratorii de sistem, adică de departamentele de IT).  

 

Cum se va proceda? 

 
• Vi se va propune o fereastră de alegere a browser-ului, unde puteţi selecta unul (sau mai 

multe) din cele mai populare 12 browsere existente, printre care Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Apple Safari şi Opera. 

• Fiecare browser va fi însoţit de informaţii de la producător, pentru a-l ajuta pe client să 
aleagă liber şi în cunoştinţă de cauză.  

• În cazul în care aveţi setat automat ca browser Internet Explorer şi aţi ales să acceptaţi automat 
actualizările Windows, veţi fi direcţionat către fereastra în care puteţi alege. Dacă actualizările 



Informaţii din data de 16.12.2009 (Română– ro) 
 

nu sunt instalate automat, vi se va oferi posibilitatea de a confirma că doriţi să primiţi 
actualizarea referitoare la fereastra de alegere a browser-ului. 

 

Ce schimbări se vor produce? 

• Se estimează că, datorită creşterii concurenţei între browserele de internet, utilizatorii 
vor opta pentru o varietate de browsere diferite.  

• Acest lucru ar putea conduce la creşterea inovaţiilor în domeniul produselor asociate 
(conţinut digital, software, tehnologie web etc.). 

 

Când va intra în vigoare propunerea? 

• Actualizarea care va permite accesarea ferestrei de alegere a browser-ului va fi lansată în 
martie 2010.  

• Actualizarea referitoare la fereastra de alegere a browser-ului va fi disponibilă timp de 5 
ani.  

 

 
 

Informaţii suplimentare  

Întrebări frecvente şi studii de caz 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Mai multe informaţii despre politica de concurenţă  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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