
Politica de Cookies 
 

1asig.ro foloseste cookie-uri in scopul de a asigura o buna functionare a site-ului si de a analiza 

comportamentul utilizatorilor in vederea imbunatatirii permanente a site-ului, precum si de a 

analiza traficul pe site.  

 

Prezenta Politica privind fisierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor website-ului 1asig.ro si 

are ca scop informarea dvs cu privire la plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor in 

contextul navigarii pe site-ul nostru. 

 

Ce sunt cookie-urile? 

 

Cookie-urile fac parte integranta din modul in care functioneaza site-urile web moderne. 

Majoritatea personalizarii si integrarii retelelor sociale pe site-urile web se bazeaza pe cookie-uri 

intr-un fel sau altul. 

 

Un Cookie este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe 

computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente prin intermediul carora se acceseaza 

internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de 

ex. Internet Explorer, Firefox, Chrome). 

 

Cookie-urile odata instalate 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 

utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate. 

 

Un cookie este format din doua parti: numele cookie-ului si continutul / 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. 

 

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul 

cookie-urilor? 

 

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit recunoasterea 

browserului. Aceasta pagina de internet recunoaste browserul pana cand cookie-urile expira sau 

sunt sterse. 

 

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 isi 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 stegerea acestuia de catre 

utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului. 

 



Ce categorii de Cookie-uri folosim si cum le utilizam? 

 

1. Fisiere cookie necesare 

Aceste cookies sunt strict necesare pentru functionarea site-ului si nu necesita acordul vizitatorilor 

site-ului, fiind activate automat. Ele include si cookie de publicitate sunt folosite de noi pentru a 

va oferi publicitatea partenerilor nostri 

 

2. Fisiere cookie de analiza 

Aceste module cookie ne permit sa analizam modul de folosire a paginii web, putand astfel sa ne 

adaptam necesitatii userului prin imbunatatirea permanenta a website-ului nostru.  

 

 

Cum pot fi sterse/dezactivate cookie-urile? 

 

Aveti dreptul de a alege daca acceptati sau nu cookie-urile. Insa, acestea reprezinta o parte 

importanta a modului in care functioneaza website-ul nostru, deci trebuie sa stiti ca daca alegeti sa 

refuzati sau sa eliminati cookie-urile, acest lucru ar putea afecta disponibilitatea si functionalitatea 

website-ului nostru. 

 

Majoritatea browserelor accepta cookie-uri in mod implicit. Este posibil sa puteti modifica setarile 

pentru ca browserul dvs. sa refuze anumite cookie-uri sau sa va anunte inainte de a accepta cookie-

urile. Pentru a face acest lucru, va rugam sa urmati instructiunile furnizate de browserul dvs., care 

sunt de obicei localizate in cadrul functiei „Ajutor”, „Instrumente” sau „Editare”. Unele parti terte 

ofera, de asemenea, posibilitatea de a refuza cookie-urile direct facand clic pe un link de renuntare. 

 


