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Ce se înțelege prin cookie-uri? 

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul 

dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea 

site-urilor mari fac acest lucru. 

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul 

sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul 

reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, 

dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le 

reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta. 

Informațiile conținute în cookies sunt anonime, pseudonime sau date personale. Pentru 

mai multe informații, vă rugăm să parcurgeți următoarele secțiuni. Modul de folosire al 

datelor personale este reglementat de politica de confidențialitate. 

Cum se folosesc cookie-urile? 

Folosim cookies pentru a asigura buna funcționare a site-ului, respectiv stocarea 

utilizatorilor, recunoașterea utilizatorilor, analiza de trafic, login, limbă, navigație. Pe 

măsura adăugării de funcționalități, este posibilă adăugarea de cookies care să asigure 

respectivele funcționalități. Regulile descrise mai jos se aplică și acestor cookies. 

O parte dintre cookies sunt esențiale pentru navigare și logare, iar alte cookies sunt 

necesare pentru a asigura o experiență plăcută în momentul utilizării site-ului. De 

asemenea, o parte din cookies sunt necesare pentru analizarea traficului pe site. 

O parte dintre cookies au o durată de stocare egală cu durata sesiunii, iar alte cookies 

sunt stocate permanent pe calculatorul dumneavoastră. 

Dacă vizitați site-ul în timp ce sunteți logat pe rețele sociale sau pe servicii ale terților, 

aceștia pot stoca informații legate de vizitarea site-ului nostru în cookies pe care le 

stochează pe calculatorul dumneavoastră. Aceste cookies sunt guvernate de regulile și au 

scopurile declarate de terții care le creează. 

Cookies sunt folosite numai în scopurile descrise mai sus. 

Cum puteţi controla cookie-urile? 

Puteți în orice moment să refuzați folosirea cookies prin accesarea setărilor specifice ale 

browserului pe care îl folosiți. De asemenea, puteți șterge cookies pe care deja le aveți 

stocate pe calculator. Desigur, refuzarea sau ștergerea cookies va putea duce la 

pierderea unor date nesalvate, delogare sau pierderea unor funcționalități ale site-ului. 

Nu suntem răspunzători de efectele care derivă din ștergerea cookies. 

Site-ul nostru foloseste doar cookies esentiale pentru funcționarea tehnică a Platformei 

de tip Authentication Cookies. Utilizarea site-ului si a platformei reprezinta acordul 

dumneavoastra implicit de folosire de cookies esentiale de tip Authentication 

Cookies. Site-ul nostru nu foloseste cookies neesentiale de monitorizare statistică.  


