
Politica de cookies 

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 acesta 

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). El poate oferi informatii pentru a facilita adaptarea serviciului la user prin 

inregistrarea, printre altele, a preferintelor userului, detectarea erorilor sau colectarea datelor 

in scopuri statistice.  

Cum folosim cookie-uri 

Un cookie este un mic fisier care cere permisiunea de a fi plasat pe hard disk-ul 

computerului. Odată ce acceptaţi, fișierul este adăugat și cookie-ul ajută la analizarea 

traficului pe web sau vă permite să știți atunci când vizitați un anumit site. Cookie-urile 

permit aplicațiilor web să vă răspundă ca la o persoană. Aplicatia web îşi poate ajusta 

funcţiunea la nevoile dvs., la ce vă place şi ce nu, prin adunarea şi memorarea unor informaţii 

despre preferinţele dumneavoastră. 

Folosim cookie-uri de conexiuni de trafic pentru a identifica ce pagini sunt folosite. Acest 

lucru ne ajută să analizăm date despre traficul paginii web și să îmbunătățim site-ul nostru, în 

scopul de a-l adapta la nevoile clienţilor. Noi folosim aceste informații doar în scopuri de 

analiză statistică și apoi datele sunt eliminate din sistem. 

În general, cookie-urile ne ajută să vă oferim un website mai bun, permițându-ne să 

monitorizăm pe care pagini găsiţi utile și pe care nu. Un cookie în nici un fel nu ne dă acces 

la calculatorul dumneavoastră sau la orice alte informații despre dumneavoastră,  decât cele 

pe care alegeți să împărţiţi cu noi. 

Puteți alege să acceptaţi sau să refuzaţi cookie-urile. Cele mai multe browsere web acceptă în 

mod automat cookie-uri, dar de obicei aveți posibilitatea să modificați setările browser-ului 

pentru a refuza cookie-urile dacă preferați. Acest lucru vă poate împiedica să profitaţi pe 

deplin de site-ul web. 

 

Cum folosim cookie-urile? 

Se poate observa usor ca sunt generate diverse tipuri de cookie-uri la vizitarea site-ului 

www.coriolan.ro Utilizam urmatoarele tipuri de cookie-uri: 

• session cookies, care sunt sterse imediat dupa vizita dumneavoastra - va permit sa 

folositi functionalitatile esentiale ale site-ului precum stocarea informatiilor dintr-un 

formular completat de dumneavoastr. In plus, acestea sunt de ajutor prin limitarea 

necesitatii transferului de informatii prin Internet. Nu sunt stocate in calculatorul 

dumneavoastro si vor expira imediat ce inchideti browser-ul; 



• persistent cookies, care vor ramane stocate in cazul multiplelor vizite pe site - ne 

permit sa recunoastem vizitatorii anonimi. Prin alocarea unui identificator anonim si 

aleator se pot stoca informatii specifice ca: metoda prin care ati ajuns la site, paginile 

vizitate, optiunile selectate si parcursul navigarii pe site. Monitorizand aceste 

informatii, putem sa imbunatatim site-ul www.coriolan.ro, sa reparam erori si sa 

oferim continut mai bun. 

O vizita pe site-ul www.coriolan.ro poate plasa cookie-uri in scopuri de: 

• cookie-uri de performanta a site-ului; 

• cookie-uri de analiza a vizitatorilor; 

• cookie-uri pentru geotargeting; 

• cookie-uri pentru inregistrare; 

• cookie-uri pentru publicitate; 

• cookie-uri ale furnizorilor de publicitate. 

Contin cookie-urile date personale? 

Cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele 

mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate 

prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati 

pentru utilizator. 

Stergerea cookie-urilor 

In general, un browser folosit pentru accesarea paginilor de web permite salvarea cookie-

urilor pe terminalul utilizat in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat 

administrarea automata a cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie 

informat de fiecare data cand cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate 

despre posibilitatile si modurile de administrare a cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari 

a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite 

functionalitati ale paginii web. 

Rolul cookie-urilor 

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a internetului, ajutand la 

generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptate preferintelor si intereselor 

fiecarui utilizator. Refuzarea sau deactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil 

de folosit si nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online, doar ca aceasta nu va mai 

tine cont de preferintele si interesele dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de 

navigare. 

Cateva exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor: 

• continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului; 

• oferte adaptate pe interesele utilizatorilor; 

• retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe internet; 

• limitarea frecventei de difuzare a reclamelor; 

• funizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator; 

• masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics. 



Securitatea si confidentialitatea utilizarii cookie-urilor 

Cookie-urile nu sunt virusi, nu pot fi executate si nici nu pot auto-rula, nu se pot duplica sau 

replica. Totusi, cookie-urile pot fi utilizate si in scopuri negative, deoarece stocheaza 

informatii despre preferintele si istoricul de navigare a utilizatorilor, atat pe un anume site, cat 

si pe mai multe alte site-uri. Din acest motiv, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de 

spyware.  

Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si, in mod constant, marcheaza 

cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de scanare anti-virus/anti-spyware. In 

general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de 

acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a 

vizitat un anumit site. 

Din cauza flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate si cele mai mari 

site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va 

permite accesul utilizatorului la site-urile cele mai raspandite si utilizate precum Youtube, 

Gmail, Yahoo etc. 

Pentru a va asigura ca navigati pe internet fara griji, insa cu ajutorul cookie-urilor 

recomandam urmatoarele: 

• particularizati-va setarile browser-ului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a 

reflecta un nivel confortabil al securitatii utilizarii cookie-urilor; 

• daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza 

terminalul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de 

navigare si a datelor personale de acces; 

• daca impartiti accesul la terminal, puteti lua in considerare setarea browser-ului pentru 

a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browser-ul; 

• instalati-va si actualizati-va constant aplicatii anti-spyware; 

• asigurati-va ca aveti browser-ul mereu actualizat; 

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe ele 

mai bune site-uri de pe internet - locale sau internationale. 

Pentru a intelege aceste setari, va recomandam sa folositi link-urile de ma jos, astfel incat sa 

aveti incredere in navigarea pe acest site: 

• Setari cookie in Internet Explorer 

• Setari cookie in Firefox 

• Setari cookie in Chrom 

• Setari cookie in Safari 

FISIERE DE TIP COOKIE 

Cookie-urile sunt fisiere de tip text, stocate pe pc-ul dvs. personal/device-ul mobil, cu scopul de a 

memora preferintele dvs. in privinta comportamentului pe o anumita pagina de internet, astfel 

incat, la o urmatoare accesare a aceleiasi pagini, dvs. sa beneficiati de o experienta de navigare 

conform preferintelor stabilite anterior (la prima accesare). 

https://support.microsoft.com/ro-ro/help/196955
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=ro_RO


Firma noastră, prin intermediul site-ului www.diamann.ro, foloseste urmatoarele categorii de 

cookies: 

Cookie-uri Necesare 

Cookie-urile necesare va ajuta sa accesati un site web usor de utilizat, permitand functii de baza cum 

ar fi navigarea pe pagini si accesul in zonele securizate ale site-ului web. Site-ul web nu poate 

functiona corect fara aceste cookie-uri. 

Nume Cookie Provider Tip Data expirare 

_cfduid 

Utilizat de reteaua de continut, Cloudflare, pentru a identifica traficul web de incredere.

 datatables.net HTTP 1 an 

__cfduid 

Utilizat de reteaua de continut, Cloudflare, pentru a identifica traficul web de incredere.

 onesignal.com HTTP 1 an 

PHPSESSID 

Pastreaza informatiile unei sesiuni, la navigarea intre pagini www.diamann.ro HTTP

 Sesiune 

wc_cart_hash_# www.diamann.ro HTML Sesiune 

wc_fragments_# www.diamann.ro HTML Sesiune 

Cookie-uri Statistici 

Cookie-urile statistice ii ajuta pe proprietarii de site-uri web sa inteleaga modul in care vizitatorii 

interactioneaza cu site-urile Web prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim 

Nume Cookie Provider Tip Data expirare 

@@History/@@scroll|# www.diamann.ro HTML Persistent 

_ga 

Inregistreaza un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul in care 

vizitatorul foloseste site-ul web. www.diamann.ro HTTP 2 ani 

_gat 

Utilizat de Google Analytics pentru a reduce rata solicitarilor www.diamann.ro HTTP

 Sesiune 

_gd# www.diamann.ro HTTP Sesiune 

_gid 



Inregistreaza un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul in care 

vizitatorul foloseste site-ul web. www.diamann.ro HTTP Sesiune 

collect 

Folosit pentru a trimite date catre Google Analytics despre dispozitivul si comportamentul 

vizitatorului. google-analytics.com Pixel Sesiune 

Cookie-uri Marketing 

Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a observa vizitatorii cu intentia este de a afisa 

anunturi relevante pentru utilizatorul individual. 

Nume Cookie Provider Tip Data expirare 

__ab12# www.diamann.ro HTTP 5 ani 

Fr 

Utilizat de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea in timp real de la 

agenti de publicitate terta parte. facebook.com HTTP 3 luni 

NID 

Inregistreaza un ID unic care identifica dispozitivul utilizatorului care este la a doua vizita. ID-ul este 

utilizat pentru anunturile directionate. google.com HTTP 6 luni 

r/collect doubleclick.net Pixel Sesiune 

tr facebook.com Pixel Sesiune 

Cookie-uri Neclasificate 

Cookie-urile neclasificate sunt modulele cookie pe care suntem in proces de clasificare, impreuna cu 

furnizorii de cookie-uri individuale. 

Nume Cookie Provider Tip Data expirare 

__ra www.diamann.ro HTTP 5 ani 

apbct_cookies_test www.diamann.ro HTTP Sesiune 

apbct_page_hits www.diamann.ro HTTP Sesiune 

apbct_site_landing_ts www.diamann.ro HTTP Sesiune 

apbct_timestamp www.diamann.ro HTTP Sesiune 

ct_checkjs www.diamann.ro HTTP Sesiune 

ct_cookies_test www.diamann.ro HTTP Sesiune 

ct_timestamp www.diamann.ro HTTP Sesiune 



gdpr[allowed_cookies] www.diamann.ro HTTP 1 an 

gdpr[consent_types] www.diamann.ro HTTP 1 an 

lcs_show_1 www.diamann.ro HTTP 29 zile 

woocommerce_recently_viewed www.diamann.ro HTTP Sesiune 

  

OPTIUNILE DVS. IN PRIVINTA UTILIZARII FISIERELOR DE TIP COOKIE 

Aveti optiunea de a modifica preferintele dvs. referitoare la fisierele cookie din browser-ul pe care il 

folositi, accesand urmatoarele link-uri, in functie de caz: 

Mozilla 

Google Chrome 

Apple Safari 

Microsoft Internet Explorer 

In cazul in care doriti ca Google Analytics sa nu mai inregistreze date in ceea ce va priveste, va rugam 

sa vizitati 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Referitor la informatii specifice datelor cu caracter personal, puteti accesa 

http://www.youronlinechoices.com/ro/ 

Mai multe informatii despre cum sunt utilizate fisierele de tip cookie gasiti pe 

http://www.allaboutcookies.org/ 


