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Politica de utilizare a cookie-urilor 

Această secțiune vă oferă mai multe informații despre ce sunt cookie-urile, cum le folosim pe acest website și cum le puteți gestiona 
atât pe website-ul nostru cât și pe alte website-uri. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează. 

 

Ce sunt cookie-urile? 

Cookie-urile sunt fișiere mici de litere și numere care sunt stocate pe computer, terminal mobil sau alte echipamente atunci când 

vizitați un website. Informațiile din cookie-uri sunt trimise de website browser-ului web și apoi trimise înapoi (nemodificat) de către 
browser, de fiecare dată când se accesează acel website. Acest fişier permite reţinerea modului în care navigați pe website, a 

setărilor şi a preferinţelor pentru a oferi o mai bună experienţă online. Folosiri tipice ale cookie-urilor sunt autentificarea, urmărirea 
comportamentului utilizatorului sau implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. 

Securitate si probleme legate de confidentialitate 

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce 

eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre 

browser si website, daca transmiterea datelor este necriptată, un atacator sau persoana neautorizata poate intercepta informațiile 
conținute în cookie-uri. 

Există și o serie de păreri greșite despre cookie-uri, cele mai multe bazate pe impresia (greșită) că ele ar conține cod executabil. În 
realitate ele sunt doar fișiere de tip text și nu pot să execute nicio operație. Ele nu sunt nici spyware și nici viruși informatici, deși 
anumite programe antivirus și anti-spyware le pot detecta. 

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al 

utilizatorilor, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod 

constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.  

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de 

valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site. 

Cookie-uri folosite 

Acest website foloseste cookie-uri proprii si de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii 
adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. 

Cookie-urile nu rețin informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, in cele mai multe cazuri, nu identifică personal 

utilizatorii de internet. 

Am organizat cookie-urile pe care le folosim în următoarele categorii, pentru a înțelege mai ușor de ce avem nevoie de ele: 

1. Strict necesare - sunt folosite pentru a ne asigura că poți folosi site-ul nostru corect și eficient. 

2. Funcționalitate - sunt folosite pentru a stoca preferințele tale atunci când intri pe website-ul nostru precum și pentru a te 
bucura de anumite funcționalități. 

3. Informații trafic / Publicitate (proprii sau furnizate de o terță parte) - De fiecare dată cand un utilizator viziteaza acest 
website, softul de analiză furnizat de o terță parte generează unul sau mai multe cookie-uri de analiză a utilizatorului. 
Acest cookie-uri ne spun daca ati mai vizitat acest site pana acum, din ce țară proveniți, ce fel de reclame ați vizualizat 
etc. Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a identifica persoanele, ele sunt folosite doar in scop statistic. 
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Cum se pot opri cookie-urile?  

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri 

pot face website-ul nostru impracticabil sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamnă că 
nu veți mai primi/vedea publicitate online ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate 

prin comportamentul de navigare. 

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 dumneavoastră. 

Pentru a intelege aceste setari puteti folosi optiunea "ajutor" a browserului pentru a afla mai multe detalii. Mai multe detalii privind 

setările cookie-urilor pentru principalele browsere puteți găsi la link-urile de mai jos: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/ro-ro/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie  

Firefox: https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor   

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro    

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677   
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