
Politică privind fișierele cookies 

1. Introducere 

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, anumite informații pot fi colectate pasiv 
(adică colectate fără a le transmite în mod voluntar) prin folosirea unor tehnologii diverse, cum ar fi 
"cookie-uri" și alte informații furnizate prin tehnologii de urmărire, adrese de Internet Protocol (IP), 
adresa Media Access Control (MAC), Internet tags,  și colectare de date prin navigare precum tipul 
browser-ului și data accesării, informații cu privire la dispozitivul utilizat pentru accesarea Site-ului, 
precum ID-ul și tipul dispozitivului, sistemul de operare, precum și informații privind utilizarea 
dispozitivului și a Site-ului. 

2. Ce sunt cookie-urile? 

Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un 
server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când 
accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea 
comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și 
implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. 

Cookie-urile au creat îngrijorare din cauză că ele permit strângerea de informații despre 
comportamentul utilizatorilor (în principiu, ce anume pagini web vizitează și când). Ca urmare, 
folosirea lor (și a informațiilor culese) sunt supuse în unele țări unor restricții legale, printre care 
Statele Unite ale Americii și țările UE. Tehnicile de tip „cookie” au fost de asemenea criticate pentru 
faptul că identificarea utilizatorilor nu e întotdeauna precisă, ca și pentru faptul că prin intermediul 
lor se pot executa atacuri informatice. 

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet: 

O parte din paginile noastre utilizează cookie-urile pentru a reţine: preferinţele 
dumneavoastră de afişare, cum ar fi contrastul, culoarea sau dimensiunea caracterelor dacă  aţi 
răspuns la un sondaj pop-up privind utilitatea conţinutului (pentru a nu fi întrebat din nou) dacă aţi 
acceptat (sau nu) utilizarea cookie-urilor pe site. De asemenea, unele materiale video găzduite de 
paginile noastre utilizează cookie-uri pentru a colecta statistici anonime privind modul în care aţi 
ajuns pe site şi materialele video pe care le-aţi vizualizat. 

Modulele cookie sunt păstrate și de serviciul administrativ Europa Analytics, care măsoară 
eficiența și eficacitatea site-urilor Comisiei Europene de pe portalul EUROPA. Puteţi şterge sau bloca 
cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu 
funcţioneze corespunzător.Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica 
personal. În plus, ţinem sub control datele referitoare la preferinţele dumneavoastră de navigare. 
Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici. 

4. Care este durata de viață a cookie-urilor? 

Durata se viata a unui cookie poate fi diferita, in functie de scopul pentru care este plasat. 
Exista cookie-uri folosite exclusiv pentru o singura sesiune - acestea nu mai sunt retinute dupa ce 
utilizatorul iese de pe website. Cookie-uri permanente - sunt retinute si refolosite de fiecare data 
cand utilizatorul revine pe acel website, insa pot fi sterse oricand de utilizator. 

- Cookieuri de sesiune - acestea sunt stocate temporar in istoricul browser-ului care le 
memoreaza pana la momentul in care utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau inchide 
fereastra browserului. 



- Cookieuri Persistente - Acestea sunt stocate, in functie de durata prestabilita, pe hard-
drive-ul unui computer sau echipament. 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" - care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, 
astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori. 

5. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor? 

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa 
recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este 
sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe 
Internet (ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul 
de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi) 

 

6. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site 

• 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 
• Aceste cookie-uri pot proveni de la terti. 

 
• 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. Spre exemplu: setarile volumului pentru video player, viteza 
de video streaming cu care este compatibil browserul. 

• Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor 

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. Atat timp cat nu sunteti 
inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt 
folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-
ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul - acestea fiind supuse confidentialitatii si 
prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in 
vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal. 

• Cookie-uri pentru geotargetting 

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet 
anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul - chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra 
in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama. 

 

 



• Cookie-uri pentru inregistrare 

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti 
inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care 
sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa 
asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat 
"pastreaza-ma inregistrat", acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau 
calculatorul. 

• Cookie-uri pentru publicitate 

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul 
acesteia si ce durata de timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri se 
folosesc si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri apartinand 
unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre 
vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt 
anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, 
setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le 
putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va 
vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie. 

• Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate 

O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre 
aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost 
expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la 
aceeasi reclama. Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de 
confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor 
terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe 
navigarea dvs pe acest site. 

• Alte cookie-uri ale tertelor parti 

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei 
aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa 
aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De 
exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea 
retea sociala va inregistra activitatea dvs. 

7. Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile 

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, si pentru mai multe informatii privind confidentialitatea legata 
de publicitatea online, IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site: http://www.youronlinechoices.com/ro/ 
Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea "ajutor" a 
browserului pentru mai multe detalii. 
 
      Setari pentru dezactivare: 
 

• Google Chrome 
Click pe butonul de meniu (trei puncte orizontale) situat în partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului tău și 
selectează „Setări” apoi „Arată setări avansate”. 
Localizează titlul „Protecția datelor” și selectează „Setări de conținut” 
Acum selectează „Permiteți setarea datelor locale” 
 

• Safari pe OX X 
Click pe „Safari” în partea de sus a ferestrei browser-ului și selectează opțiunea „Preferințe” 
Click pe „Protecția datelor” 
Selectează „Permiteți de la site-urile web pe care le vizitez” 

http://www.youronlinechoices.com/ro/


 
 

• Mozilla Firefox 
Click pe butonul de meniu (trei bare orizontale) situat în partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului tău și 
selectează „Opțiuni” 
Apoi selectează pictograma „Protecția datelor” 
Click pe „Cookie-uri”, apoi selectează „permiteți site-urilor să seteze cookie-uri”  
 

• Microsoft Edge 
Click pe pictograma „Setări” (care arată ca o roată dințată) situată în partea din dreapta sus a ferestrei browser-
ului și selectează „Opțiuni internet”, apoi click pe butonul „Protecția datelor” 
Asigură-te că nivelul de Protecție a datelor este setat la nivelul Mediu sau mai mic, ceea ce va permite cookie-
urile în browser-ul tău. 
Setarea protecției mai sus de Mediu va dezactiva cookie-urile. 


