
POLITICĂ COOKIES 

1. Ce sunt cookie-urile și cum sunt acestea utilizate? 

 

 Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni care stochează setări din Internet. Cookie-urile sunt 

alcătuite în general dintr-un șir de caractere, sau părți dintr-un fișier, care la accesarea unui 

site sunt salvate în browser-ul utilizat de către calculatorul, telefonul, tableta sau orice alt 

dispozitiv prin care se accesează on-line respectivul site. La fiecare accesare ulterioară a site-

ului, browser-ul utlizat trimite către server-ul respectivului site acest fisier, în scopul de a 

permite identificarea unui vizitator care a revenit pe site. 

 

 În general, site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea către vizitatori a unor 

funcționalități care nu pot fi asigurate în lipsa acestora de protocolul http, protocol de tip text 

care este cel mai des utilizat pentru accesarea informațiilor on-line de pe servere web (www). 

Aceste funcționalități constau în managementul sesiunilor utilizatorilor, păstrarea unei sesiuni 

autentificate, păstrarea preferințelor pe o pagină vizitată (de exemplu, aspecte legate de 

funcționalitatea sau de afișarea grafică a paginilor), păstrarea produselor într-un coș de 

cumpărături, și altele. 

 
 Când o persoană accesează site-ul ca vizitator, un cookie este trimis către browser-ul său de 

internet și salvat pe hard-disk-ul computerului său. Aceasta poate bloca salvarea cookie-urilor 

prin modificarea setărilor browser-ului său. 

 
 Cookie-urile pot stoca informații ce au un caracter personal (de exemplu, cod de identificare al 

vizitatorului, preferințe personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Aceste informații nu 

sunt generate de cookie-uri, ci de către vizitator, în momentul în care acesta completează 

formulare on-line, se înregistrează pe site, utilizează sisteme de plăți electronice etc. Deși 

cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului, telefonului, tabletei sau a oricărui alt 

dispozitiv utilizat pentru accesarea unui site, cookie-urile nu pot accesa sau citi alte informații 

stocate în respectivul dispozitiv. 

 
 Cand accesezi pagina noastră web, putem utiliza cookie-uri în scopul de a simplifica experiența 

de navigare, permițând de exemplu accesul utilizatorilor care s-au înreigstrat în prealabil, pentru 

a măsura parametreii de audiență, trafic și numarul de accesari. 

 
 Cookie-urile obligatorii, cunoscute sub numele de cookie-urile "strict necesare", permit 

functionalități fără de care utilizarea website-ului în scopul dorit ar fi imposibilă. Aceste cookie-

uri sunt utilizate exclusiv de acest website și sunt, prin urmare, cunoscute sub numele de "cookie-

uri primare". Ele sunt salvate numai pe device-ul tau în timpul navigării. Un exemplu în ce 



privește necesitatea utilizării cookie-urilor strict necesare este asigurarea faptului ca ceea ce 

vezi pe ecran corespunde volumului de date pe care îl poate gestiona conexiunea ta la Internet. 

Mai mult, un cookie de acest gen este utilizat pentru a stoca consimțămantul tau în ce priveste 

utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru. 

 
 Pentru unele cookie-uri primare este necesar consimțământul tău. Cookie-urile care din punct 

de vedere juridic nu sunt esențiale pentru utilizarea WEB-ului, îndeplinesc totusi funcții 

importante. Fără aceste cookie-uri, functionalitățile care permit utilizarea cu ușurință a 

serviciilor noastre, cum ar fi autentificarea sau accesare contului personal, nu vor mai fi 

disponibile. 

 
 Cookie-urile nu sunt virusi, nu sunt compilate sub formă de cod si nu pot fi executate. În 

consecință, acestea nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera 

anumite acțiuni și nu pot fi utilizate pentru răspândirea de viruși. 

 
 În funcție de durată, cookie-urile pot fi cookie-uri de sesiune sau cookie-uri permanente: 

 
 Cookie-urile de sesiune au o durată de stocare temporară, limitată doar la durata sesiunii în care 

un anumit vizitator accesează site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului, toate 

informațiile stocate sunt șterse; 

 
 Cookie-urile permanente sunt stocate în dispozitivul utilizat de către vizitator și nu sunt șterse 

la momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului. 

 

2. Browser-ele web 

Browser-ele web oferă funcționalități de setare a nivelului de securitate a informațiilor, permițând 

vizitatorilor să opteze ca preferințele lor să nu fie înregistrate, astfel că se poate bloca utilizarea oricărui 

cookie prin modificarea setarilor browser-ului. Pentru a utiliza facilitățile de setare a nivelului de 

acceptare a cookie-urilor, în majoritatea cazurilor, se accesează secțiunea „Setări” / „Internet options”, 

sub-secțiunea „Confidențialitate și securitate” / „Privacy” din meniul de browser (în funcție de browser-

ul utilizat). 

3. Dezactivarea opțiunii de acceptare a cookie-urilor 

Dezactivarea opțiunii de acceptare a cookie-urilor poate avea ca implicații imposibilitatea accesării 

unora dintre cele mai importante secțiuni ale site-ului. Pentru acest motiv, este recomandabilă 

acceptarea cookie-urilor aparținând site-urilor pe care le considerați de încredere. În orice moment 

doriți, aveți posibilitatea de a șterge cookie-urile stocate în dispozitivul pe care îl utilizați, accesând 



secțiunea „Setari” / „Safety”, sub-secțiunea „Confidențialitate și securitate” / „Delete browsing history” 

din meniul de browser (în funcție de browser-ul utilizat). 

 


