
Politica cookies 

Ce sunt cookie-urile 

Cookies-urile (”browser cookies”/ ”HTTP Cookies”) sunt fișiere mici, de tip text complet „pasive”, care 
sunt descărcate pe dispozitivul vizitatorului de pe care s-a accesat pagina web. Cookies-urile sunt 
instalate prin solicitarea emisă de către un web-server al unui browser (ex: MS Edge, Chrome, Firefox, 
Safari etc.). Aceste fișiere permit reținerea setărilor și a preferințelor vizitatorului paginii web cu scopul 
de a îmbunătăți experiența de navigare. 

Pentru mai multe informații generale despre cookie-uri, a se vedea articolul Wikipedia pe HTTP Cookies. 

Cum folosim Cookie-urile 

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care vizitatorul 
beneficiază navigând pe pagina web, cum ar fi: 

- Personalizarea anumitor setări precum: limba și formatul de afișare pagină web, accesarea 
preferințelor anterioare prin accesarea butonului „înainte” și „înapoi”. 

- Gestionarea procesului de înregistrare și de administrare generală a paginii personale și opțiuni 
pentru diverse produse salvate în coșul de cumpărături. 

- Oferirea serviciilor de notificări pe portalul web, cookie-urile fiind folosite pentru a memora 
dacă vizitatorul este deja înregistrat și dacă este necesar să se afișeze anumite notificări, care ar 
putea fi valabile numai pentru abonați/neabonați sau dintr-o zonă anume. 

- Oferirea unui feedback valoros privind modului cum este utilizat site-ul de către vizitatori, astfel 
încât să se poată crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută. 

Scopul și utilizarea modulelor cookie 

Utilizăm module cookie doar pentru a permite îmbunătățirea funcțiilor oferite, astfel încât experiența de 
vizitare a site-ului să devină mai plăcută. 

Nu utilizăm module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter 
personal. În cazul în care pe paginile de completare formular sunt afișat valorile completate anterior, vă 
recomandăm să verificați setările browserului privitor la autocompletarea datelor introduse. 

Durata de viață a unui cookie 

Durata de viață a unui cookie poate varia, dependent de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri 
sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce 
vizitatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când 
vizitatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de 
vizitator în orice moment prin intermediul setărilor browserului. 

Securitate si confidențialitate 

Cookie-urile sunt fișiere de tip text, contentul cărora pentru a fi protejat este criptat și care NU conține: 
programe software, viruși sau spyware; nu pot rula în mod automat și nu pot accesa informațiile de pe 
dispozitivul vizitatorului! Totuși, unele aplicații/portale web malițioase pot folosi cookie-urile 
(preferințele și istoricul de navigare al vizitatorilor) pentru scopuri negative (ex. Spyware și în alte 
scopuri ilicite), prin utilizarea unor tehnici ilegale de acces la contentul confidențial protejat de browser. 

Pentru protejarea împotriva asemenea forme de malware și spyware, recomandăm să utilizați produse 
anti-malware, care au incluse tehnici de protecție anti-spyware și, în mod constant, marchează cookie-
urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie


De asemenea, browserele au integrate opțiuni și setări de confidențialitate, care furnizează diferite 
nivele de acceptare a cookie-urilor, inclusiv setarea perioadei de valabilitate și ștergere automată a 
acestora după ce vizitatorul a părăsit un anumit site. 

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies 

Particularizați opțiunile de securitate ale browserului, în ceea ce privește: 

- setările de utilizare a cookie-urilor, pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră 
al securității utilizării cookie-urilor; 

- termenul limită pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces; 
- opțiunea ștergere a datelor individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul sau 

după caz utilizați opțiunea de navigare în mod privat/incognito; 

Instalați și mențineți actualizat aplicații anti antivirus și anti spyware. 

Mențineți actualizat browserul de navigare. Browserele actuale (MS Edge, Chrome, Firefox, Safari, etc.) 
au implicit implementate tehnici de detectare și prevenire a spyware-ului și detectare a atacurilor, care 
pot împiedica browserul de a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile 
browserului sau să descarce software periculos. 

Cookie-uri ale terților 

Utilizăm cookie-uri oferite de terțe părți verificate cum ar fi Google Analytics, care este una dintre cele 
mai răspîndite și de încredere soluții de analiză web, care ne ajută să înțelegem modul în care este 
utilizat site-ul și modalitățile prin care putem îmbunătăți experiența vizitatorilor. Aceste cookie-uri pot 
urmări unele lucruri, cum ar fi cât de mult timp s-a navigat pe site-ul respectiv și paginile vizitate, 
informații care ne ajută să producem în continuare conținut de calitate. Pentru mai multe informații 
despre cookie-urile Google Analytics, consultați pagina oficială Google Analytics.  

Utilizăm butoane social media și/sau plugin-uri care permit să vă interacționați cu rețeaua socială în 
diverse moduri. Pentru ca acestea să funcționeze, următoarele site-uri social media, inclusiv Facebook, 
OK, Instagram, Linkedin, Youtube, vor promova cookie-uri proprii prin intermediul site-ului nostru, care 
pot fi utilizate pentru a îmbunătăți profilul dvs. pe site-ul lor sau pentru a contribui la datele pe care le 
dețin în diverse scopuri, prezentate în politicile lor de confidențialitate respective. 

Dezactivarea cookie-urilor 

Puteți preveni salvarea cookie-urilor pe dispozitivul personal prin reglarea setărilor browser-ului dvs., 
pentru aceasta consultați secțiunea de Ajutor din browser pentru modul de a face acest lucru. Setările 
privind opțiunile de cookie se găsesc de regulă în meniul Opțiuni/Settings sau Preferințe al browserului. 

Dar, trebuie să știți că dezactivarea cookie-urilor poate afecta funcționalitatea paginii web. Dezactivarea 
cookie-urilor va duce, de obicei, la dezactivarea și a anumitor funcționalități și caracteristici ale 
portalului web, prin urmare, vă recomandăm să nu dezactivați cookie-urile. 

De asemenea, pentru a înțelege aceste setări ale browserelor vă recomandăm următoarele linkuri: 

Cookie settings în Internet Explorer 
Cookie settings în Firefox 
Cookie settings în Chrome 
Cookie settings în Safari 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042

