
POLITICA DE UTILIZARE COOKIE 

Politica de utilizare cookie este un document de informare a utilizatorilor despre 

prezența cookie-urilor pe site-urile web ale Î.S. ”MOLDDATA”. Informațiile 

prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe 

detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-

urile Î.S. ”MOLDDATA” (www.nic.md, www.host.md, www.molddata.md). 

Ce este un cookie? 

Un cookie este un fișier text care conține informații descărcate pe dispozitivul dvs. 

atunci când vizitați (pentru prima dată) un site web. Acel cookie este trimis înapoi la 

fiecare vizită ulterioară către site-ul web de origine sau către alt site web care îl 

recunoaște. Cookie-urile sunt utile deoarece permit unui site web să recunoască un 

dispozitiv și vă oferă o experiență mai eficientă și personalizată. 

Unele cookie-uri pe care le folosim necesită consimțământul dumneavoastră, în timp 

ce altele sunt scutite. 

Cookie-uri scutite de consimțământ: Funcțiile strict necesare de garantare a cookie-

urilor fără care nu veți putea să utilizați site-ul conform destinației. Acestea sunt 

stocate pe computer în timpul sesiunii curente a browser-ului. Cookie-urile strict 

necesare asigură că, atunci când accesați funcționalitățile unui site web, vi se va afișa 

o versiune care are o cantitate de date în bandă largă corespunzătoare cu cea a 

conexiunii la Internet pe care o utilizați. Astfel de cookie-uri garantează, de 

asemenea, că atunci când schimbați paginile, are loc funcția de schimbare de la http 

la https. Modulele cookie de acest tip stochează de asemenea decizia dvs. privind 

utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru. 

Cookie-uri supuse consimțământului: Toate celelalte cookie-uri care nu sunt strict 

necesare pentru a utiliza site-ul încă îndeplinesc sarcini importante. Fără aceste 

cookie-uri, funcțiile destinate pentru dvs. pe site-ul nostru, cum ar fi setările 

personale sau funcțiile automate de completare a formularului, nu pot fi reținute și, 

prin urmare, trebuie reintroduse pe fiecare pagină. 

Ce NU este un cookie? 

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din 

bucăți de cod, așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se 

pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. 

Ce tipuri de cookie utilizăm? 

Site-urile noastre pot utiliza trei tipuri de cookie-uri: cookie-urile strict necesare, 

cookie-urile de performanță sau cookie-urile funcționale. 

Cookie-urile strict necesare sunt esențiale pentru a vă permite să vă deplasați pe site 

și să utilizați funcțiile sale. Aceste cookie-uri temporare durează numai atâta timp cât 

browser-ul dvs. Web este deschis și sunt utilizate în scopuri tehnice, cum ar fi 

permiterea unei mai bune navigări pe site-ul nostru. Fără aceste cookie-uri, serviciile 



pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate - de exemplu, amintirea acțiunilor anterioare 

( cum ar fi textul introdus) atunci când navigați înapoi la o pagină din aceeași 

sesiune. După ce închideți browser-ul, fișierul cookie dispare. 

Cookie-urile de performanță sunt stocate pe computerul dvs. pentru perioade mai 

lungi și sunt utilizate în scopuri statistice, inclusiv urmărirea numărului de vizitatori 

unici pe site-ul nostru și informații cum ar fi numărul de vizualizări pe care o pagină 

le primește, cât timp petrece un utilizator pe o pagină și alte informații relevante. 

Aceste cookie-uri nu salvează informații care să permită identificarea utilizatorului. 

Informațiile colectate sunt agregate și, prin urmare, sunt anonime. Aceste cookie-uri 

sunt folosite exclusiv pentru a îmbunătăți performanța site-ului și, împreună cu 

acesta, experiența utilizatorului. 

Cookie-urile funcționale permit site-ului Web să salveze informațiile care au fost 

deja introduse (cum ar fi numele de utilizator, alegerile de limbi și locația dvs.), astfel 

încât să vă poată oferi funcții îmbunătățite și mai personalizate. Cookie-urile 

funcționale sunt de asemenea utilizate pentru a activa funcțiile solicitate. Aceste 

cookie-uri nu vă pot urmări mișcările pe alte site-uri web. 

 

 

Care este durata de viață a unui cookie? 

 

Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru 

care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utilizări (cum este 

cazul cookie-urilor temporare), prin urmare nu sunt menținute odată ce utilizatorul 

părăsește site-ul. Alte cookie-uri sunt menținute și reutilizate de fiecare dată când 

utilizatorul revine pe site (cookie-uri funcționale). Totuși, cookie-urile pot fi șterse de 

utilizator în orice moment prin utilizarea setărilor browser-ului.  

 

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet? 

 

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând 

la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și 

intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face 

unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu 

înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea 

ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de 

navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită 

autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): 

1. Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și 

servicii; 

2. Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor; 

3. Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni 

family mode, funcții de safe search); 

4. Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări ale 

unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site; 



5. Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de Analytics – cum ar fi confirmarea 

unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul 

cum un utilizator ajunge pe un website (exemplu: prin motoare de căutare, direct, din 

alte website-uri etc.). Website-urile derulează aceste analize ale utilizării lor pentru a 

îmbunătăți site-urile în beneficiul vizitatorilor. 

 

Cookie-urile conțin date personale?  

 

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi 

utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. 

Datele personale pot fi colectate prin utilizarea Cookie-urilor doar pentru a facilita 

anumite funcționalități pentru utilizator. 

 

Ștergerea Cookie-urilor 

 

Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe 

terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea 

automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie 

informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații 

detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite 

în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor 

poate afecta anumite funcționalități ale paginii web. 

 

Amendamente la Politica de Cookies 

 

În cazul în care hotărâm modificarea prezentei Politici de Cookies, vom publica noua 

versiune aici, iar aceasta va înlocui versiunea actuală. 

 

 

 


