POLITICA COOKIE
 FOLOSIREA COOKIE-URILOR
Pe acest site folosim cookie-uri. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, te rugăm
să citeşti informaţiile de mai jos, grupate pe categorii.
Ce sunt cookie-urile
Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat
pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se
acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui
browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe
software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).
Cookie-uri esențiale
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru funcționarea site-ului web și nu pot fi dezactivate
în sistemele noastre. Acestea sunt, de obicei, stabilite numai ca răspuns la acțiunile efectuate
de dvs. care reprezintă o solicitare de servicii, cum ar fi setarea preferințelor de
confidențialitate, autentificarea sau completarea formularelor. Puteți seta browserul să vă
blocheze sau să vă avertizeze despre aceste module cookie, dar anumite părți ale site-ului nu
vor funcționa. Aceste cookie-uri nu stochează nici o informație de identificare personală.
Cookie-uri folosite
Consent
Cookie-uri de performanță
Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem
măsura și îmbunătăți performanța site-ului nostru. Ele ne ajută să știm ce pagini sunt cele mai
puțin populare și să vedem cum se deplasează vizitatorii în jurul site-ului. Toate informațiile
pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, anonime. Dacă nu
permiteți aceste cookie-uri, nu vom ști când ați vizitat site-ul nostru și nu vom putea monitoriza
performanța acestuia.
Cookie-uri folosite
_ga
_gid
Cookie-uri publicitate (plasate de terți)
Aceste cookie-uri pot fi setate pe site-ul nostru de către companii precum Google sau
Facebook. Acestea pot fi utilizate de aceste companii pentru a construi un profil al intereselor
dvs. și pentru a vă afișa anunțuri relevante pe alte site-uri. Nu stochează informații personale
în mod direct, ci se bazează pe identificarea unică a browserului și a dispozitivului dvs. de
internet. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, veți avea parte de o publicitate mai puțin
personalizată.

