
Politica de cookie 
 
În această declarație, vei găsi informații cu privire la ce anume sunt cookie-urile, cum pot fi setate 
cookie-urile când accesezi acest website și cum să refuzi sau ștergi aceste cookie-uri. 
 
Ce sunt cookie-urile și cum le folosim 
 
Un cookie este un fișier mic format din litere și cifre care este stocat pe dispozitivul tău când accesezi 
un site și conține informații care sunt transferate în computer. Aceste informații sunt apoi trimise 
înapoi către site la fiecare vizită care urmează sau către un alt website care recunoaște acel cookie. 
 
Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru a distinge dispozitivul tău de cele ale altor vizitatori. Acest 
lucru ne ajută pentru a-ți oferi o experință online mai bună, de exemplu, memorând preferințele tale și, 
de asemenea, ne permite să ne îmbunătățim site-ul, de exemplu, prin măsurarea numărului de vizite și 
asigurarea accesului facil pentru vizitatori spre informațiile căutate de aceștia. 
 
Acordul pentru cookie-uri 
 
În unele țări, legea impune solicitarea permisiunii de a plasa cookie-uri în calculator. Ca și vizitator în 
una dintre aceste țări, îți poți da acordul pentru plasarea de cookie-uri în dispozitivul tău, prin 
selectarea butonului "Accept cookie-urile" care va apărea într-o fereastră dedicată (de tip pop-up). Sau, 
poți continua să navighezi pe internet după vizualizarea banner-ului de cookie care te informează că 
prin continuarea navigării pe acel website ești de acord cu plasarea de cookie-uri în dispozitivul tău. În 
ambele cazuri, te poți răzgândi în orice moment renunțând (vezi mai jos mai multe informații despre 
Renunțare). 
 
Pentru a șterge cookie-urile care au fost plasate anterior, urmați instrucțiunile din secțiunea 
"Renunțare" 
 
Renunțare 
 
Puteți șterge sau bloca cookie-urile de pe acest site în orice moment. Puteți șterge cookie-urile în 
majoritatea browser-elor web și ar trebui să puteți bloca cookie-urile activând opțiunea de blocare a 
unor cookie-uri sau a tuturor cookie-urilor din browser. În secțiunea "Help" sau "Ajutor" a browser-ului 
sau în manualul de utilizare a calculatorului ar trebui să găsiți instrucțiuni cum să realizați acest lucru. 
 
Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, inclusiv pentru a vedea ce cookie-uri au fost setate și cum să 
le administrați sau ștergeți, vizitați www.allaboutcookies.org. 
 
Site-urile pot folosi cookie-uri 
 

 

Nume Tip de cookie Descriere Persistență 

__utma Performanță Folosit pentru a distinge utilizatorii și 
sesiunile. Acest cookie este creat 
atunci când este executată librăria 
javascript și nu există deja un script 
de cookie  __utma. Acest cookie este 
actualizat de fiecare dată când datele 
sunt trimise spre Google Analytics. 

Persistent 

http://www.allaboutcookies.org/


Este folosit pentru a determina 
sesiunile noi/vizitele. 

__utmb Performanță Cookie-ul este creat când leste 
executată ibrăria javascript și nu 
există deja un cookie __utmb. Acest 
cookie este actualizat de fiecare dată 
când sunt trimise date spre Google 
Analytics. 

Durează timp de 30 de minute 

__utmc Performanță Înregistrează când o pagină este 
închisă și este folosit împreună cu 
__utmb pentru a măsura cât timp 
vizitatorii vizualizează paginile site-
ului nostru. 

Se șterge când browserul este 
închis 

__utmz Performanță Reține felul în care vizitatorii găsesc 
site-ul nostru, de exemplu, dacă ei 
provin dintr-o căutare, un link dintr-
un alt site sau dacă au introdus direct 
adresa site-ului. De asemenea arată 
și secvența de pagini pe care 
vizitatorii le accesează. 

Durează timp de 6 luni 

__ga Persistent Folosit pentru a distinge utilizatorii. 2 ani 

 


