
Politica de cookies 

 
INFORMAŢII GENERALE 

Cookie-urile sunt fişiere text pe care browser-ul tău le stochează când vizitezi site-ul, pentru că acesta să 

ţină minte preferinţele tale şi anumite informaţii (cum ar fi limba afişată şi opţiunile setate în site), astfel 

încât să-ţi ofere o experienţă de navigare personalizată şi optimizata din punct de vedere afişare şi 

conţinut. Cookie-urile conţin informaţii despre IP-ul tău, despre tipul de browser, despre device, despre 

anumite preferinţe de navigare setate de tine pe site, chiar dacă nu eşti logat. Cookie-urile nu te pot 

identifica în mod direct, însă IP-ul tău poate fi asociat cu o ţară, o localitate şi un furnizor de acces la 

Internet. Cookie-urile pot fi stocate în browser de către site-ul vizitat sau de către servicii partenere de 

analiză de trafic sau de publicitate. 

Pentru că respectăm dreptul tău la confidenţialitate, poţi alege activarea sau dezactivarea anumitor 

tipuri de cookie-uri, preferinţe pe care le poţi exprima în modulul special de cookies, accesibil din header 

(simbolul din colţul din dreapta sus al fiecărei pagini). 

În modulul de cookies vei putea să activezi sau să dezactivezi următoarele tipuri de cookie, precum şi 

explicaţii detaliate pentru fiecare: 

Cookie-uri necesare 

Cookie-urile necesare sunt esenţiale pentru funcţionarea site-ului şi nu pot fi dezactivate. Acestea sunt 

cookie-uri care stochează informaţii legate de preferinţele pe care le declare în site: acceptarea 

politicilor, inclusiv cea de cookie-uri, preferinţa de limbă, informaţii şi preferinţe de login. Aceste cookie-

uri nu conţin date personale prin care poţi fi identificat în mod direct. 

Poţi bloca aceste cookie-uri din setările browser-ului tău, dar atunci unele părţi ale site-ului nu vor 

funcţiona corect sau nu vor funcţiona deloc. 

Cookie-urile utilizate de site: 

necessary - necesar pentru afişarea conţinutului şi păstrarea preferinţelor tale 

session - cookie temporar, necesar pentru validarea sesiunii tale 

Cookie-uri funcţionale 

Acestea sunt cookie-uri care ne permit să îţi afişăm conţinut personalizat în site, în funcţie de activitatea 

ta anterioară pe site. Unele dintre aceste cookie-uri pot fi parte ale unor module create de alte companii 

din domeniul informatic şi folosite de noi în dezvoltarea şi gestionarea site-ului. 

Cookie-uri de analiză de trafic 

Cookie-urile de analiză de trafic stochează informaţii de ordin statistic, anonim, despre dată şi ora 

fiecărei vizite pe site, durata vizitei, paginile accesate şi acţiunile în fiecare pagină. Unele cookie-uri pot 

înregistra mişcarea cursorului pe ecran, pentru a determina care au fost zonele de interes urmărite de 

vizitatorii site-ului. 

Aceste cookie-uri sunt instalate de module ale unor părţi terţe, utilizate în dezvoltarea site-ului, şi 

procesate de acestea în mod anonimizat, pentru a ne furniza rapoarte centralizate despre traficul pe 

site. 



Cookie-urile utilizate de site 

Google Analytics 

Cookie-uri de marketing 

Cookie-urile de marketing sunt instalate de servicii terţe, ale unor companii cu care noi derulăm 

activităţi de marketing şi publicitate. Aceste cookie-uri sunt folosite de aceste companii de publicitate 

pentru a crea profiluri de marketing şi de a-ţi afişa reclame pe alte site-uri pe care le vizitezi. Informaţiile 

prelucrate prin aceste cookie-uri nu sunt date care te pot identifica direct, însă acestea fac identificarea 

unică a browser-ului tău. Acest proces ne ajută pe noi să nu cheltuim pe reclame afişate unui public 

neinteresat de produsele noastre, iar pe tine te ajută să primeşti mai puţine reclame irelevante, şi mai 

multe informaţii despre produse şi servicii care te-ar putea interesa în mod real. Prin acest proces NU se 

face targetare pentru marketing direct. Nu vei primi informaţii prin e-mail, SMS sau alt canal direct de 

comunicare directă în urma acceptării acestui tip de cookie. 

Cookie-urile utilizate de site: 

Google Adwords / Remarketing 

Facebook Pixel 


