
POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR 

 

În vederea respectării cerințelor GDPR specifice (stabilite prin Directiva UE din 26 mai 2012) și 

prevederilor legislației naționale în domeniu (Legea nr. 506/17.11.2004) privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, rugăm toți vizitatorii site-

ului nostru să acorde în mod specific consimțământul înaintea transmiterii de cookie-uri către 

dispozitivele acestora. 

Site-urile noastre folosesc atât cookie-uri proprii cât și de la terți, pentru a furniza vizitatorilor noștri o 

experiență îmbunătățită de utilizare precum și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. 

 

Cookie-urile sunt importante în privința facilitării accesului și livrării de multiple și variate servicii de care 

utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi: 

• Personalizarea unor setări ca: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin 

accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’; 

• Cookie-urile oferă posesorilor de site-uri o imagine valoroasă asupra modului cum sunt utilizate site-

urile lor de către utilizatori, astfel încât acestea să poată fi îmbunătățite, să devină și mai eficiente și mai 

accesibile pentru utilizatori; 

• Permit aplicațiilor multimedia, sau de alte tipuri, de pe alte site-uri, să fie incluse într-un anumit site 

pentru a realiza o experiență de navigare mai bună, mai utilă și mai plăcută. 

 

CE ESTE UN “COOKIE”? 

Un “Internet Cookie”, termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu 

“cookie”, este un fișier de dimensiuni mici, format din litere și numere, care va fi stocat pe dispozitivul 

unui utilizator (exemplu: calculator, telefon mobil, tabletă etc.), de pe care acesta accesează site-ul prin 

intermediul unei rețele - în general rețeaua internet. 

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un server către un navigator (exemplu: Firefox, 

Chrome, Safari, Internet Explorer etc.) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau 

spyware și nu poate accesa informațiile de pe discul de stocare al utilizatorului). 

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul său (valoarea cookie-ului). Mai mult, durata de 

viată (existență) a unui cookie este predeterminată; tehnic, doar serverul care a trimis respectivul cookie 

îl poate accesa pe acesta din nou, făcând acest lucru în momentul în care un utilizator revine pe site-ul 

asociat serverului în cauză. 

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai 

multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. 

 

 

 



EXISTA DOUĂ CATEGORII MARI DE COOKIE-URI: 

1. COOKIE-URI DE SESIUNE 

Acestea sunt stocate temporar în zona de cookie-uri a navigatorului web, pentru ca acesta să le memoreze 

până la momentul când utilizatorul părăsește site-ul sau închide fereastra navigatorului (exemplu: în 

momentul conectării/deconectării unui cont de poștă electronică pe web sau pe o rețea de socializare). 

2. COOKIE-URI PERSISTENTE 

Acestea sunt stocate pe discul de stocare al unui computer sau al altui echipament și, în general, depinde 

de durata de viață stabilită pentru cookie-ul respectiv. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate 

de un alt site decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de 

‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora 

interesele unui utilizator, astfel încât, de exemplu, să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru 

utilizatori. 

Care sunt avantajele cookie-urilor? 

Un cookie conține informații care fac legătura între un navigator web (utilizatorul) și un server web (site-

ul). Dacă un navigator accesează acel server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și poate 

reacționa în consecință. Cookie-urile asigură vizitatorilor o experiență mai plăcută de navigare și susțin 

eforturile multor site-uri de a oferi servicii cât mai bune și mai personalizate utilizatorilor. (exemplu: 

preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături 

sau publicitate relevantă). 

 

 

Care este durata de viață a unui cookie? 

Cookie-urile sunt administrate de servere web. Durata de viață a unui cookie poate varia destul de mult, 

depinzând de scopul pentru care acesta a fost plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o 

singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit site-ul, iar unele 

cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel site (cookie-uri 

permanente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul 

setărilor navigatorului. 

 

 

Ce sunt cookie-urile plasate de terți? 

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe 

părți/furnizori (exemplu: știri, conținut video sau reclame). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea 

cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third-party cookies” pentru că nu sunt plasate de 

proprietarul site-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și 

politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului. 

 



CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CĂTRE UN SITE 

O vizită pe un site web poate plasa cookie-uri pentru mai multe scopuri: 

• creșterea performanței site-ului; 

• o analiză a vizitatorilor; 

• identificarea zonei geografice (geotargetting); 

• înregistrarea utilizatorilor. 

Cookie-uri de performanță 

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, astfel încât nu mai este nevoie de setarea 

lor la fiecare vizitare a site-ului (exemplu: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming 

cu care este compatibil navigatorul). 

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor 

De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, aplicația software de analiză furnizată de o terță 

parte (exemplu: Google Analytics) generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie arată dacă 

vizitatorul a mai accesat acel site până atunci. Navigatorul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă 

acesta nu există, se va genera un astfel de cookie. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care 

vizitează site-ul precum și aflarea frecvenței vizitelor acestora. 

Atât timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica 

persoanele fizice, ele fiind folosite numai în scop statistic. Dacă vizitatorul este înregistrat se pot cunoaște, 

de asemenea, detaliile furnizate de acest, cum ar fi adresa de poștă electronică și numele de utilizator – 

acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea 

datelor cu caracter personal. 

Cookie-uri pentru identificarea zonei geografice 

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un program software care stabilește din ce țară provine 

vizitatorul. Este complet anonim și este folosit doar pentru a direcționa un anume conținut către vizitator 

– chiar și atunci când vizitatorul este pe pagina în limba română sau în altă limbă, se va primi aceeași 

reclamă în funcție de zona geografică din care se face vizitarea site-ului. 

Cookie-uri pentru înregistrare 

Atunci când vă înregistrați pe un site web, acesta generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat 

sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți 

permisiunea pentru a folosi un anumit serviciu sau nu. De asemenea, se permite asocierea oricărui 

comentariu postat pe site cu numele dumneavoastră de utilizator. Dacă nu ați selectat “păstrează-mă 

înregistrat”, atunci acest cookie se șterge automat când veți închide navigatorul sau dispozitivul cu care 

v-ați conectat la site. 

 

 



Alte cookie-uri ale terțelor părți 

Pe unele pagini web, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei 

aplicații sau pentru a personaliza o aplicație software. 

De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele de socializare ale unui site, 

acea rețea de socializare va înregistra activitatea dumneavoastră. 

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

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a internetului, ajutând la obținerea unei 

experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea 

sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. 

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe internet 

(exemplu: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui utilizator conectat în contul 

de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături) 

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet? 

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a internetului, ajutând la obținerea unei 

experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea 

sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. 

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin 

intermediul unui cont): 

• Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii 

publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii turistice; 

• Oferte adaptate intereselor utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă (exemplu: afișarea 

rezultatelor căutărilor în limba Română); 

• Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe internet (family mode, safe search); 

• Măsurare, optimizare și caracteristici de analiză – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe 

un site, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (exemplu: prin 

motoare de căutare, direct, din alte site-uri etc.). Site-urile web derulează aceste analize ale utilizării lor 

pentru a-și îmbunătăți site-urile, acest lucru fiind în beneficiul utilizatorilor. 

 


