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POLITICA DE COOKIE-URI 
Acest site utilizeaza cookie-uri.

Ce este un "cookie"?
Un "Internet Cookie" (termen cunoscut si ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur si 
simplu"cookie" ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe 
computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza 
Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: 
Internet Explorer, Chrome) si este complet "pasiv" (nu contine programe software, virusi sau spyware 
si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai 
multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. 

Exista 2 categorii mari de cookie-uri: 

Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web 
pentru ca acesta sa memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide 
fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de 
socializare).

Cookie-uri Persistente - Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in 
general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe 
cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv - 
cunoscute sub numele de 'third party cookies' (cookieuri plasate de terti) - care pot fi folosite in mod 
anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata o publicitate cat mai 
relevanta pentru utilizatori. 

Care sunt avantajele cookie-urilor?
Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server 
anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia 
deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si 
sustin eforturile multor web-siteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex - preferintele in
materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau 
publicitate relevanta. 

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?
Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte 
parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea 
cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc "third party cookies" pentru ca nu sunt plasate de 
proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si 
politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site? 



O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

Cookie-uri de performanta a site-ului;
Cookie-uri de analiza a vizitatorilor si marketing;

Cookie-uri de performanta: Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa 
incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor si marketing: De fiecare data cand un utilizator viziteaza 
acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. 
Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest
cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza
si cat de des o fac. In cazul campaniilor de marketing si remarketing, aceste cookie-uri pot fi utilizate 
pentru afisarea de mesaje publicitare pe retelele de socializare sau pe site-uri partenere retelei de 
Display Google.

Coookie-uri utilizate pe site-ul nostru:
_ga: Cookie third-party Google Analytics pentru analiza utilizatorilor si marketing. Expira: 26 luni
_gat:  Cookie third-party Google Analytics pentru optimizare retea:  Expira: 1 minut
_gid:  Cookie third-party Google Analytics pentru diferentierea utilizatorilor: Expira: 1 zi
catAccCookies: Cookie de performanta, utilizat pentru avertizarea de utilizare a cookie-urilor. Expira: 2 luni 
devicePixelRatio: Cookie de performanta, utilizat pentru afisare continut in functie dispozitiv: Expira: sesiune
testing: Cookie de performanta site: Expira: sesiune

Cum pot opri/sterge cookie-urile?
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de 
vizitat si folosit. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate 
sau puteti seta browser-ul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Toate browserele moderne ofera 
posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in 
meniul de "preferinte" al browserului tau. 

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Mozila Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
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