
Website-ul nostru utilizează cookie-uri. Informatiile prezentate in continuare au scopul de a 

aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea 
"cookie"-urilor utilizate de website. Cititi cu atenție informațiile care urmeaza: 
Acest website folosește cookie-uri proprii si de la terți pentru a furniza vizitatorilor o 
experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. 

Ce sunt Cookie-urile? 

Cookie-ul 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 

si nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard 

driverul utilizatorului. 

La ce sunt folosite Cookie-urile? 

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului 

intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Sunt utilizate in pregatirea unor 

statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de 

paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand 

indentificarea personala a utilizatorului. 

Ce Cookie-uri folosim? 

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce 

raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei 

(browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in 

parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator. 

 5. 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 

 Cookie-uri pentru geotargetting 

 Cookie-uri de inregistrare 

 Cookie-uri pentru publicitate 

 Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate 

Contin Cookie-urile date personale? 

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. Datele personale colectate 

prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati 

pentru utilizator. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor 

neautorizate la ele. 

Stergerea Cookie-urilor 

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor 

pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea 

automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de 

fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre 

posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a 

aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite 

functionalitati ale paginii web. 
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