
Specificațiile Cookie 

În aceste specificații, veți găsi informații despre ce sunt cookie-urile, ce Cookie-uri pot fi setate atunci 
când vizitați acest site și modul în care le puteți respinge sau șterge. 

Ce sunt cookie-urile și cum să le folosim 
Un cookie este un mic fișier de litere și cifre care sunt stocate pe dispozitiv atunci când vizitați un site 
web și conține informații care sunt transferate pe computer. Aceste informații sunt trimise înapoi la site 
la fiecare vizită ulterioară, sau la un alt site care recunoaște acel cookie. 

Site-ul nostru foloseste cookie-uri pentru a distinge dispozitivul dumneavoastră de ale altor vizitatori. 
Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență online mai bună, de exemplu, amintindu-ne preferințele 
dumneavoastră, și, de asemenea, ne permite să îmbunătățim site-ul, de exemplu, prin măsurarea vizite 
la fața locului și asigurându-se că vizitatorii găsi cu ușurință ceea ce caută. 
 
Consimțământul cookie-urilor 
În unele țări, legea cere permisiunea de a plasa cookie-uri pe computer. Ca vizitator într-una din aceste 

țări, poți fi de acord cu introducerea cookie-urilor de pe dispozitiv, selectând „Accept cookies“, care va 

apărea într-o fereastră pop-up dedicat. Sau, continuați să navigați pe site-ul după primirea unui banner 

cookie care vă informează că, prin continuarea pentru a naviga pe site-ul sunteți de acord cu 

introducerea cookie-urilor de pe dispozitiv. În ambele cazuri, vă puteți răzgândi în orice moment, 

renunțând (a se vedea mai jos pentru mai multe informații). 

În unele țări, legea cere permisiunea de a plasa cookie-uri pe computer. Ca vizitator într-una din aceste 

țări, poți fi de acord cu introducerea cookie-urilor de pe dispozitiv, selectând „Accept cookies“, care va 

apărea într-o fereastră pop-up dedicat. Sau, continuați să navigați pe site-ul după primirea unui banner 

cookie care vă informează că, prin continuarea pentru a naviga pe site-ul sunteți de acord cu 

introducerea cookie-urilor de pe dispozitiv. În ambele cazuri, vă puteți răzgândi în orice moment, 

renunțând (a se vedea mai jos pentru mai multe informații). 

Pentru a șterge cookie-urile plasate anterior, urmați instrucțiunile din secțiunea „Renunțarea.“ 

 
Renunțarea 
În orice moment puteți șterge și bloca toate cookie-urile de pe acest site. Puteți șterge cookie-uri în 

cele mai multe browsere web și ar trebui să fie în măsură să blocheze cookie-urile prin activarea 

caracteristicii de pe browser-ul dvs., care vă permite să refuze stabilirea unor sau toate cookie-urile. 

Secțiunea „Ajutor“ ecran în manualul de utilizare a browserului sau computerul ar trebui să vă spun 

cum să facă acest lucru. 

Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, inclusiv modul de a vedea ce cookie-uri au fost setate și 

modul de a le gestiona și de a le șterge, accesați www.allaboutcookies.org. 

 
Site-urile ar putea folosi următoarele cookie-uri 

 

Nume  Tipul de cookie Descriere Persistența 

_utma Performanța Folosit pentru a distinge utilizatori și sesiuni. Cookie-
ul este creat atunci când rulează javascript și cookie-
ul __utma nu există. Cookie-ul este actualizat de 
fiecare dată când datele sunt trimise la Google 
Analytics. Folosit pentru a determina noi sesiuni / 
vizite.. 

Persistent 



_utmb Performanta Cookie-ul este creat când rulează javascript și cookie-
ul _utmb nu există. Cookiie-ul este actualizat de 
fiecare dată când se trimit datele la Google Analytics. 

Durează 30 de 
minute 

_utmc Performanța Se înregistrează când o pagină este înschisă și se 
folosește în conjuncție cu _utmb pentru a măsura cât 
durează vizita pe site 

Se șterge când 
se închide 
browserul 

_utmz Performanta Notează cum au găsit vizitatorii site-ul nostru, de 
exemplu, dacă vin via o căutare, din alt website sau 
dacă au introdus direct adresa. Arată de asemenea și 
paginile vizitate de vizitator 

Durează 6 luni 

_ga Persistent Utilizat pentru a deosebi utilizatorii  

 


