
 

 

Informatii cu privire la utilizarea cookie-urilor 

 

 Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si 

administrarea cookie-urilor. Va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos. 

 Acest site utilizeaza cookie-uri.  Acest website foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai 

buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. 

 Ce este un cookie? 

 Cookie-urile sunt fişiere text mici care sunt trimise catre computerul dumneavoastra atunci cand vizitaţi un site Web. Cookie-urile sunt apoi 

retrimise catre site-ul originar la fiecare vizita ulterioara sau catre un alt site web care recunoaşte acel cookie. Cookie-urile acţioneaza ca o 

inregistrare pentru un site web, care permite computerului dumneavoastra sa reţina vizitele pe site-ul nostru. Cookie-urile pot inregistra, de asemenea, 

preferinţele dumneavoastra, pentru a imbunataţi experienţa utilizatorului, dar pot şi filtra reclamele vizibile relevante pentru dumneavoastra. 

  

 Care sunt cookie-urile utilizate de acest site? 

  Cookie-uri de performanta / analitice. 

 Unele dintre cookie-urile de pe acest site colecteaza informaţii despre modul in care vizitatorii utilizeaza site-ul, precum paginile vizitate 

mai des, mesajele de eroare care apar la pagini web etc. Aceste cookie-uri nu colecteaza informaţii care identifica vizitatorii. Toate informaţiile 

despre aceste cookie-uri sunt colectate şi agregate şi raman confidenţiale. Acestea sunt folosite doar pentru a imbunataţi modul in care funcţioneaza 

site-ul nostru. 

 Acest site foloseşte cookie-uri Google Analytics. Informaţiile colectate de catre aceste cookie-uri sunt transferate şi stocate de catre Google 

pe serverele proprii, in conformitate cu practicile sale de confidenţialitate. Google utilizeaza informatiile colectate pentru a evalua modul in care site-

ul web este utilizat in vederea realizarii de rapoarte privind activitatea de pe site (destinate operatorilor acestuia), precum si pentru a oferi alte servicii 

legate de activitatea de pe site si de utilizarea internetului. Adresa IP transmisa catre Google Analytics prin browser-ul dumneavoastra nu este 

consolidata cu alte date de la Google. Puteti bloca utilizarea fisierelor „cookies” folosind software-ul browser-ul si, de asemenea, puteţi preveni 

inregistrarea şi prelucrarea datele cu privire la modul de utilizare a site-ului nostru de catre Google pe baza de cookie-uri (inclusiv adresa IP) prin 

descarcarea şi instalarea plug-inului disponibil la link-ul http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Puteţi gasi mai multe informaţii despre condiţiile 

de utilizare şi protecţie a datelor, la http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?rd=2 

  Cookie-uri de sesiune. 

 Acestea sunt cookie-uri temporare care sunt stocate în fişierul cookie al browser-urului dumneavoastră până când sesiunea browser se 

încheie. Aceste cookie-uri sunt obligatorii pentru anumite aplicaţii sau funcţii de pe acest Site pentru a funcţiona normal. 

  

 Cookie-uri persistente. 

 Putem folosi cookie-uri persistente pentru a-i oferi o experienţă mai bună utilizatorului (de ex. furnizarea unei navigări optimizate). Aceste 

cookie-uri rămân în fişierul cookie al browser-ului dumneavoastră pentru o perioadă mai lungă. Perioada de timp variază în funcţie de alegerile pe 

care le veţi face cu privire la setările browser-ului de internet. Cookie-urile persistente permit ca informaţia să fie transmisă către un server web de 

fiecare dată când un utilizator accesează acel site. Cookie-urile persistente sunt de asemenea cunoscute drept cookie-uri de urmărire. 

 

 Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor? 

 Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui site web 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). 

 

 Cookie-urile, securitatea si confidentialitatea datelor personale. 

 Cookie-urile nu sunt virusi. Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod, prin urmare nu pot fi executate si nu pot 

auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu 

pot fi considerate virusi. 

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

utilizatorilor, atat pe un anumit site cat si pe mai multe alte site-uri, 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 cookie-urilor, perioada de 

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



 

 

 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 site-ul web, 

daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. 

 Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi 

nesecurizata). 

 Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookie-urilor pe servere. Daca un site web nu solicita browserului sa foloseasca doar 

canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. 

Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei 

mai potrivite de protectie a informatiilor personale. 

 

 Plugin-uri de retele sociale. 

  Serviciile noastre fac uz de plugin-uri de reţele sociale ("plugins"). Cand utilizaţi un serviciu care conţine plugin-uri, informaţiile pot fi 

transferate direct de pe dispozitivul dvs. catre operatorul de reţea sociala. Nu avem nici o influenţa asupra datelor colectate de Plugin. Daca sunteţi 

conectat in reţeaua sociala, utilizarea de catre dvs. a serviciului nostru poate fi facuta referinta catre contul dvs. de reţea sociala. Daca veti 

interacţiona cu plugin-uri, spre exemplu, facand clic pe "Like", "Follow" sau "Share", sau introduceţi un comentariu, informaţiile pot aparea in mod  

automat in profilul dvs. de reţea sociala. Chiar daca nu sunteţi conectat la contul dvs. de reţea sociala, este posibil ca plugin-uri sa transmita adresa IP 

catre operatorii de reţea sociala. Va rugam sa luati in considerare acest lucru atunci cand utilizaţi serviciile noastre. 

 

 Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies. 

 In prezent, cookie-urile se regasesc aproape in toate site-urile datorita particularitatilor acestora de a livra experiente adaptate la specificul 

vizitatorlor. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite utilizatorului sa acceseze toate resursele informationale regasite pe un anumit site. Din acest 

motiv, merita avute in vedere cateva sfaturi, dupa cum urmeaza:  

 Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securitatii utilizarii cookie-

urilor. 

 Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru 

stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces. 

 Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare 

data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la 

inchiderea sesiunii navigare. 

 Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware. Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea 

atacurilor pe site-uri, impiedicand browserul sa acceseze website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software 

periculos. 

  

 Dezinstalarea cookie-urilor. 

 Aveti posibilitatea de a modifica modul de utilizare a cookie-urilor, inclusiv blocarea sau stergerea cookie-urilor , prin intermediul setarilor 

navigatorului web. Cele mai multe navigatoare web permit controlul asupra cookie-urilor fie prin acceptarea sau dezactivarea globala a tuturor 

cookie-urilor, fie prin activarea functiei de avertizare in cazul in care o pagina solicita descarcarea unui cookie. Modul de utilizare a functiilor de 

control si stergere a cookie-urilor depinde de navigatorul web utilizat. Informatii in acest sens puteti gasi in meniul Ajutor al navigatorului web 

utilizat. 

 Cum pot opri cookie-urile? 

  Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul 

de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Browser-ul poate fi setata pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie 

acceptate sau sa fie acceptate de la un site anume. 

 Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in 

meniul de "preferinte" al browser-ului tau. Daca nu regasiti aceste setari, accesati sectiunea de “help” a browser-ului. 

 Mai jos sunt redate link-uri pentru gestionarea cookie-urilor in cazul utilizarii urmatoarelor browser-e: Internet Explorer, Mozilla, Chrome, 

Safari si Opera 

Cookie settings in Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11  

Cookie settings in Mozilla https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

Cookie settings in Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

Cookie settings in Safari https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=en_US 

Cookie settings in Opera http://www.opera.com/help/tutorials/ 

 

 


