
 

DESPRE COOKIE-URI 

 

Prezenta Politica privind fisierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor site-ului https://www.advahoo.ro/. 

Informatiile prezentate in continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu 

privire la plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor de catre Advahoo SRL (numit in continuare 

Advahoo) in contextul navigarii utilizatorilor pe aceasta pagina web. Aceasta politica va fi actualizata de 

fiecare data cand intervin schimbari. Intotdeauna veti beneficia de cea mai noua versiune a politicii. 

Versiunea curenta e valabila din august 2020. 

Ce sunt cookie-urile? 

Din pacate nu sunt mici prajiturele delicioase. Navingând pe internet, veți vedea adesea notificări despre 

modul de utilizare al cookie-urilor pe majoritatea site-urilor pe care le vizitați. Aceste notificări sunt afișate 

datorită legislației nationale dar si a celei europene privind protecția datelor personale ce se aplică în 

toate țările Uniunii Europene și tuturor serviciilor online ce au utilizatori din Uniunea Europeană. 

Scopul acestor notificări este de a informa utilizatorii despre cookie-uri, despre scopul plasarii lor, precum 

și pentru a cere acordul explicit al utilizatorilor pentru acele cookie-uri care necesită consimțământ pentru 

plasare. 

Folosim termenul “cookie” pentru a ne referi la modulele cookie si la tehnologiile similare prin intermediul 

carora pot fi colectate informatii in mod automat.  

Un Internet Cookie (termen cunoscut si sub denumirea de “browser cookie” sau “HTTP cookie” ori 

“cookie”) reprezinta un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe 

computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente de pe care dvs, utilizator al site-ului, accesati 

internetul.  

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de ex: Internet 

Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Odata instalate, cookie-urile au o durata de existenta 

determinata, ramanand “pasive”, in sensul ca nu contin programe software, virusi sau spyware si nu vor 

accesa informatiile de pe hard driverul pe al carui echipament au fost instalate.  

Un cookie este format din 2 parti: numele cookie-ului si continutul sau valoarea cookie-ului. Din punct de 

vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un 

utilizator se intoarce pe pagina de internet asociata web-serverului respectiv.  

Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini web? 

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experienta mai buna 

de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecarui utilizator in parte, si anume pentru: 

-a permite vizitatorului sa se deplaseze pe site si sa utilizeze caracteristicile esentiale ale acestuia; 

-furnizarea de statistici anonime cu privire la modul in care este utilizata aceasta pagina de internet catre 

detinatorul site-ului.  

Pe baza feedback-ului trimis prin cookie-uri in legatura cu modul in care se utilizeaza aceasta pagina de 

internet, Advahoo poate adopta masuri pentru ca site-ul sa fie mai eficient si mai accesibil pentru 

utilizatori. Cookie-urile pe care le folosim nu conduc la aflarea identitatii userilor. 

https://www.advahoo.ro/


 

Care e durata de viata a cookie-urilor? 

Durata de viata a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. 

Exista urmatoarele categorii de cookie-uri care determina si durata de viata a acestora: 

-cookie-uri de sesiune: un cookie de sesiune este un cookie care este sters automat cand utilizatorul 

inchide browserul  

-cookie-uri persistente sau fixe: un cookie persistent sau fix este un cookie care ramane stocat in 

terminalul utilizatorului pana cand atinge o anumita data de expirare, care poate fi in cateva minute, zile 

sau cativa ani in viitor sau pana la stergerea acestuia de catre utilizator in orice moment prin intermediul 

setarilor browserului. 

Ce sunt cookie-urile plasate de terti? 

Anumite sectiuni de continut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terti, adica nu 

de catre domeniul site-ului pe care il accesati, caz in care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri 

plasate de terti – “third party cookies”. 

Tertii furnizori ai cookie-urilor trebuie sa respecte, de asemenea, regulile in materie de protectie a datelor 

si sa detina o Politica privind utilizarea cookie-urilor.  

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Google; 

Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet: 

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urmatoarele cookie-urile: 

a) Cookie-uri functionale, esentiale – acestea permit navigarea pe site-ul nostru si va ajuta sa 

beneficiati de toate functionalitatile site-ului; 

b) Cookie-uri de trafic sau de analiza a utilizatorilor, neesentiale - Aceste cookie-uri ne informeaza 

daca un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat aceasta pagina de internet 

anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate in scopuri statistice si pentru a evalua performanta site-

ului. 

Cum poate fi oprita plasarea de cookie-uri? 

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot atrage dupa sine limitari ale posibilitatilor de utilizare a 

site-ului. 

Dvs., utilizator al site-ului nostru, va puteti configura browserul sa respinga fisierele cookie sau sa 

fie acceptate cookie-uri de la o pagina de internet anume. 

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi 

accesate, ca regula, in sectiunea “optiuni” sau in mediul de “preferinte” ale browserului dvs. 

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi utile: 

 Cookie settings in Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


 

 Cookie settings in Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-

firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-

preferences  

 Cookie settings in Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

 Cookie settings in Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 

 Cookies settings in Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

 

10.Ce cookie-uri utilizam in site-ul nostru: 

 

Nume Tip de cookie Al nostru sau al 

tertilor 

Scop Data de 

expirare 

cookie_notice_accepted Functional, 

Esential 

www.advahoo.ro Acest cookie stocheaza 

optiunea de consimtamant 

a vizitatorului pentru 

plasarea de cookies 

1 an 

(persistent) 

wordpress_test_cookie Functional, 

Esential 

www.advahoo.ro Acest cookie este utilizat 

pentru a verifica dacă 

browserul dvs. este setat 

să permită sau să 

respingă cookie-urile. 

Cookie de 

sesiune=> 

expira la 

inchiderea 

browserului 

qtrans_front_language Functional,  

Esential 

www.advahoo.ro Acest cookie memoreaza 

optiunea utilizatorului 

pentru preferinta privind 

limba de afisare a site-ului 

1 an 

(persistent) 

_ga 

 

De trafic, 

Neesential 

Asociat cu Google 

Analytics 

Acest cookie inregistrează 

un ID unic (client ID) care 

este utilizat pentru a 

genera date statistice 

despre modul în care 

vizitatorul folosește site-ul. 

2 ani 

(persistent) 

_gid De trafic, 

Neesential 

Asociat cu Google 

Analytics 

Acest cookies stocheaza 

si actualizeaza o valoare 

unica pentru fiecare 

pagina vizitata, fiind 

utilizat pt a intelege 

parcursul utilizatorului pe 

site; 

24 h  

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


 

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei 

pagini de internet, va rugam sa ne contactati utilizand datele puse la dispozitie in sectiunea Contact de 

pe site-ul nostru sau la adresa dpo@advahoo.ro. Va multumim! 

mailto:dpo@advahoo.ro

