
 

 

 

 

POLITICA DE COOKIE 

MERIDIAN CLINIC 
 

 

Următoarele informații, sunt prezentate în scopul de a informa utilizatorul în ceea ce privește 

utilizarea "cookie"-urilor în site-ul nostru sau în siteu-rile partenere. 

 

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiența 

mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.  

 

În ceea ce numim "web 2.0", "cookie"-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și 

livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi personalizarea 

anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite 

prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc) în coșul de 

cumpărături (și memorarea acestor opțiuni) – generându-se astfel flexibilitatea "coșului de 

cumpărături" (accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului "înainte" si "înapoi") 

 

Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate 

site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poata face și mai eficiente și mai accesibile 

pentru utilizatori. Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse 

într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utila și mai plăcută; 

Îmbunătățesc eficiența publicității online. 

 

Ce este un "cookie"? Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP 

cookie" sau pur și simplu "cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, 

care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe 

care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de catre un web-server 

unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe 



 

 

software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driveul utilizatorului). Un 

cookie este format din 2 părți: numele si conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de 

existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate 

accesa din nou în momentul în care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului 

respectiv. 

Cookie-urile în sine nu solicita informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și nu 

identifică personal utilizatorii de internet. 

 

Există 2 categorii mari de cookie-uri: 

Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului 

web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv 

sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail 

sau pe rețele de socializare). 

 

Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament 

(și în general depinde de durata de viața prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente 

le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la 

momentul respectiv – cunoscute sub numele de "third party cookies" (cookieuri plasate de 

terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel 

încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori. 

 

Care sunt avantajele cookie-urilor? Un cookie conține informatii care fac legatura între un 

web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează 

acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. 

Cookie-urile asigura userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor 

websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferințele în materie de 

confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coțuri de cumpărături sau 

publicitate relevantă. 

 

Care este durata de viața a unui cookie? Cookieurile sunt administrate de webservere. 

Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este 



 

 

plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singură sesiune (session cookies) și 

nu mai sunt reținute de utilizatorul care a parasit website-ul și unele cookie-uri sunt reținute 

și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ("cookie-uri 

permanente"). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin 

intermediul setărilor browserului. 

 

Ce sunt cookie-urile plasate de terți? Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot 

fi furnizate prin intermediul unor terțe părti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). 

Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului și ele se numesc 

"third party cookies" pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. 

Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare si politicile de 

confidențialitate ale detinatorului site-ului. 

 

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site? 

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: 

- Cookie-uri de performanță a site-ului 

- Cookie-uri de analiză a vizitatorilor 

- Cookie-uri pentru geotargetting 

- Cookie-uri de înregistrare 

- Cookie-uri pentru publicitate 

- Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate 

 

Cookie-uri de performanță  

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie 

de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Exemple: setările volumului pentru video player, 

viteza de video streaming cu care este compatibil browserul 

 

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor  

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, softul de analytics furnizat de o terță 

parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai 

vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom 



 

 

genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o 

fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a 

identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. 

  

Cookie-uri pentru geotargetting 

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este 

complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar si atunci cand sunteti 

pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama. 

 

Cookie-uri pentru inregistrare 

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti 

inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu 

care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne 

permite să asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. 

Daca nu ați selectat "pastreaza-mă înregistrat", acest cookie se va șterge automat când veți 

închide browserul sau calculatorul. 

Cookie-uri pentru publicitate 

Aceste cookie-uri ne permit să aflam daca ați vizualizat sau nu o reclama online, care este 

tipul acesteia și cât timp a trecut de cand ați văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le 

folosim și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri 

aparținand unei terțe părti, pentu o mai buna targetare a publicității, pentru a arăta de 

exemplu reclame despre vacanțe, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre 

vacanțe. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre contentul 

vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setăm cookie-uri anonime și prin alte site-uri 

pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a vă recunoaște ca 

vizitator al acelui site dacă ulterior veți vizita site-ul nostru, vă vom putea livra publicitatea 

bazată pe această informație. 

 

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate 

O mare parte din publicitatea pe care o gasiți pe acest site aparține terțelor părți. Unele dintre 

aceste părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au 



 

 

fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai 

multe ori la aceeași reclamă. Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile 

politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. 

Cookie-urile celor terțe părti pot fi folosite pentru a va arăta publicitatea și pe alte site-uri, 

bazându-se pe navigarea dvs pe acest site. 

 

Alte cookie-uri ale terțelor părți 

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul 

unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu 

poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părti nu pot accesa cookie-urile deținute de 

acest site. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat 

pe acest site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs. 

 

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor? Cookie-urile 

pastrează informatii într-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website să 

recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau 

este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătațesc experiența de 

navigare pe Internet ( ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; pastrarea unui 

user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de 

cumpărături). 

 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile reprezintă punctul central al 

funcționarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare 

prietenoase si adaptata preferintelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau 

dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau 

dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca 

aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidentțate prin 

comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookieurilor (care nu 

necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): Conținut și servicii 

adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si 

guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel. Oferte adaptate pe interesele 



 

 

utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limba ( Ex:afișarea rezultatelor căutarilor în 

limba Română). Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet 

(optiuni family mode, funcții de safe search). Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – 

limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. 

Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator. Măsurarea, optimizare 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 (ex prin 

motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a 

utilizării lor pentru a îmbunatăți site-urile în beneficiul userilor. 

 

Cum poţi gestiona sau dezactiva modulele cookie din browser 

Poți gestiona preferințele cookie din fereastra pop-ul din site-ul nostrum sau din setările 

browserului. 

 

Majoritatea browserelor vă permit: 

- să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeți în mod individual 

- să blocați cookie-uri ale unor terțe părți 

- să blocați cookie-uri ale anumitor site-uri 

- să blocați setarea tuturor cookie-urilor 

- să ștergeți toate cookie-urile atunci când închideți browserul 

 

Dacă dezactivezi toate modulele (noastre) cookie din setările browserului, este posibil ca anumite 

secţiuni sau funcţii ale site-urilor noastre web să nu funcţioneze, deoarece browserul ne poate 

împiedica să setăm module cookie necesare pentru funcţionarea site-ului. Prin urmare, îți 

recomandăm nu să dezactivezi toate modulele cookie din browserul web.  

 

În lista de mai jos poţi găsi mai multe informaţii despre cum să dezactivezi modulele cookie sau 

cum să gestionezi setările modulelor cookie pentru browserul pe care îl utilizezi: 

  

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 



 

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 
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