
 
 

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE 

 
Site-ul www.familiaromania.ro apartine companiei Heist Industries, persoana juridică 
română, cu sediul social în cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 2, Str. Icoanei 15, etaj 2, 
unde noi, Heist Industries, RO30311700. Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi o 
experiență online mai bună. Pentru a utiliza pe deplin site-ul web, computerul, tableta sau 
telefonul dvs. mobil trebuie să acceptați module cookie. Considerăm că este important să 
știi ce cookie-uri utilizează site-ul nostru web și în ce scopuri. 
 
Cookie-urile îndeplinesc diferite funcții ce fac ca navigarea ta pe site să fie una ușoară și 
plăcută.  
 
Cookie-urile noastre sunt folosite pentru următoarele scopuri: 

• funcționarea site-ului 

• analiza comportamentului vizitatorilor site-ului 

• cookie-uri de la terți 
  
 
CE ESTE ÎNTR-UN COOKIE? 

Acest Website folosește așa-numitele „fișiere cookie”. Fișierele cookie sunt fișiere text de 
mici dimensiuni care sunt stocate în memoria terminalului dumneavoastră prin intermediul 
browser-ului. Acestea stochează anumite informații (de ex. limba preferată sau setările 
website-ului) pe care browser-ul le poate retransmite nouă (în funcție de durata de viață a 
fișierului cookie) la următoarea vizită pe Website-ul nostru. Atunci când este necesar, vi se 
va solicita consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor noastre. Pentru a vizualiza mai 
multe informații despre modulele cookie pe care le folosim și despre modul în care le 
folosim, vă rugăm să consultați Politica noastră de cookie-uri. 

Majoritatea site-urilor plasează cookie-uri pe hard disk-ul dispozitivului tău (calculator, 
telefon mobil sau tabletă) când navighezi prin ele. Ele fac asta prin browserul tău – de 
exemplu Google Chrome, Internet Explorer, Safari sau Firefox. Un cookie poate fi citit și 
recuperat doar de site-ul care l-a creat; site-urile nu pot niciodată să facă schimb de 
informații între ele prin cookie-uri. 



 
 
 
Unele cookie-uri sunt valabile doar pe durata vizitei tale. Aceste „cookie-uri de sesiune” 
dispar din calculatorul sau dispozitivul tău mobil după ce ai închis browserul. Alte cookie-uri 
rămân în calculatorul sau dispozitivul tău mobil după ce ai închis browserul și mai sunt 
valabile pentru o anumită perioadă de timp specificată. Aceste „cookie-uri persistente” sunt 
activate de fiecare dată când vizitezi site-ul care le-a generat. 
 
  
CE NU ESTE ÎNTR-UN COOKIE? 
 
Cookie-urile (ca elemente de sine stătătoare) NU conțin: 
 
Informații personale – nu poți fi identificat personal doar pe baza unui cookie. 
Cod de program – spre deosebire de un virus informatic, un cookie nu este compus din cod, 
asta însemnând că nu este capabil să strice dispozitivul tău. 
  
Heist Industries poate folosi tehnici similare, cum ar fi pixeli, semnalizatoare web și 
amprente ale dispozitivului. Din motive de coerență, toate aceste tehnici combinate vor fi 
denumite în continuare „cookie-uri”. 
 
Cookie-urile pot fi folosite în diferite scopuri. În primul rând, pot fi necesare pentru a asigura 
funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu, fără module cookie, poate fi dificil ca site-
ul web să reţină că te-ai conectat. Acestea sunt denumite cookie-uri necesare, şi sunt active 
în mod automat, nefiind condiţionate de acordul vizitatorului. Am inclus aici şi cookie-urile 
care măsoară audienţa pe site (fără însă a include componenta demografică sau de 
segmentare a audienţei).  
 
Cookie-urile de analiză colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc o 
pagină de internet, cum ar fi ce pagini sunt cele mai populare, ce metodă de conectare a 
paginilor este cea mai eficace și dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile de 
internet. Aceste cookie-uri ajută la îmbunătățirea experienței de utilizare a website-ului, 
precum şi la segmentarea demografică a audienţei. 
 
De asemenea, plugin-urile reţelelor de socializare plasează cookie-uri social media pentru a-
ţi da posibilitatea să te loghezi sau sa partajezi informații din site folosind un serviciu terţ (de 



 
 
ex. Facebook sau Google), precum şi pentru a-ţi da posibilitatea să apreciezi sau să distribui 
o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat. 
 
COOKIE-URI UTILIZATE DE SITE-UL WWW.FAMILIAROMANIA.RO 
 
Cookie-urile necesare 
Cookie-urile necesare sunt esențiale și te ajută să navighezi pe Site-ul web. Facilitează 
utilizarea Site-ului web de către vizitatori. Intra in categoria cookie-urilor necesare si cookie-
urile de securitate si alte funcționalități de bază. 
 
Cookie-uri de performanță 
Acestea colectează informații despre cum utilizează vizitatorii un site web. In general, aceste 
cookie-uri nu colectează informații care identifică vizitatorii. Toate informațiile pe care 
aceste cookie-uri le colectează sunt agregate și, prin urmare, anonime, ele fiind folosite doar 
pentru a îmbunătăți modul în care un site web funcționează.  
 
Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. 
(„Google”). Google Analytics foloseste cookies pentru ne ajuta sa analizam constant modul 
in care utilizatorii folosește website-ul nostru. Informatiile generate de cookie despre 
utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise si stocate de Google pe 
serverele din Statele Unite.  Google va utiliza aceste informatii in scopul evaluarii utilizarii 
site-ului web, al compilarii rapoartelor privind activitatile site-ului web pentru operatorii de 
site si in furnizarea altor servicii legate de activitatea site-ului web si de utilizarea 
internetului. Google poate, de asemenea, sa transfere aceste informatii unor terte parti, in 
cazul in care acest lucru este cerut prin lege sau in cazul in care aceste terte parti proceseaza 
informatiile in numele Google. Google nu va asocia adresa IP cu alte date detinute de 
Google. Puteti refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setarilor corespunzatoare din 
browserul dvs sau prin nebifarea acestora in pop-ul nostru. 
 
Puteți preveni colectarea și utilizarea de către Google a datelor (cookie-uri și adresa IP) prin 
descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro. Puteți dezactiva utilizarea Google 
Analytics utilizând link-ul dezactivare Google Analytics. Acest link creează un cookie de tip 
opt-out, care împiedică prelucrarea ulterioară a datelor. Pentru mai multe informații despre 
cookie-urile Google Analytics, consultați paginile de ajutor Google și Politica de 
confidențialitate: 



 
 
Paginile Politica de confidențialitate a Google și Ajutor Google Analytics.] 
 
Cookie-urile de comunicare  
Site-ul web permite cookie-urile de pe rețele sociale terțe (de exemplu, Facebook, YouTube, 
Instagram). Acest lucru îți permite să partajezi conținutul Site-ului web pe rețelele de 
socializare. Acești terți pot utiliza cookie-urile în scopuri proprii. Heist Industries nu are nicio 
influență asupra modului în care aceste rețele de socializare utilizează datele tale. Pentru 
mai multe informații privind cookie-urile stabilite de rețelele de socializare, consultă 
propriile Politici de confidențialitate și cookie-uri. 
 
CONTROLUL SETĂRILOR COOKIE-URILOR 
 
După ce ne-ai dat acordul dvs. cu privire la utilizarea cookie-urilor, vom stoca un cookie pe 
computer sau pe dispozitiv pentru ați aminti acest lucru pentru data viitoare. Dacă dorești 
să retragi oricând consimțământul trebuie să  ștergi modulele cookie utilizând setările 
browserului tău de internet. Trebuie să faceți acest lucru prin setările browserului pentru 
fiecare browser pe care îl utilizezi. Poți permite cookie-urile de pe site-uri web, făcându-le 
„site-uri de încredere” în browserul tău de internet. Următoarele link-uri te pot ajuta în 
gestionarea setărilor cookie-urilor sau poți utiliza opțiunea „Ajutor” din browserul tău de 
internet pentru mai multe detalii. 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
Google Chrome: 
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
 
Pentru a bloca în mod special cookie-urile Google Analytics, puteți instala programul 
„Google Analytics Opt-out Browser Add-on” oferit de Google. 
 
De asemenea, făcând clic pe „Cookies”, puteți alege tipul de module cookie pe care 
doreștisă le folosească Site-ul nostru web. Poți oricând să  modifici preferințele. În secțiunea 
Setări cookie puteți găsi și o listă cu toate modulele cookie din fiecare categorie (necesare, 
analiză, rețelede socializare). Utilizarea Cookie Settings (Setări cookie-uri) de pe Site-ul 
nostru web nu va duce la ștergerea oricăror module cookie care au fost deja setate. Poți 



 
 
face acest lucru prin setările browser-ului web, după cum este descris mai jos, după ce ați 
modificat Cookie Settings (Setări cookie-uri) pe Site-ul nostru. 
 
PREZENTARE GENERALĂ COOKIE-URI 
 
Mai jos este o listă completă a cookie-urilor utilizate pe site-ul web familiaromania.ro: 
 
 
NECESARE 

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip 

CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie 
consent state for the 
current domain 

1 an HTTP 

PHPSESSID Familiaromania.ro Preserves user session 
state across page 
requests. 

Session HTTP 

rc::a Google This cookie is used to 
distinguish between 
humans and bots. This is 
beneficial for the 
website, in order to make 
valid reports on the use 
of their website. 

Persistent HTML 

rc::c Google This cookie is used to 
distinguish between 
humans and bots. 

Session HTML 

 
  
 
 
STATISTICI 

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip 
_ga familiaromania.ro Registers a unique ID 

that is used to generate 
statistical data on how 

2 ani HTTP 



 
 

the visitor uses the 
website. 

_gat familiaromania.ro Used by Google Analytics 
to throttle request rate 

1 zi HTTP 

_gid familiaromania.ro Registers a unique ID 
that is used to generate 
statistical data on how 
the visitor uses the 
website. 

1 zi HTTP 

collect Google Used to send data to 
Google Analytics about 
the visitor's device and 
behavior. Tracks the 
visitor across devices and 
marketing channels. 

Session Pixel 

 
 
 

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip 

IDE Google  Used by Google 
DoubleClick to register 
and report the website 
user's actions after 
viewing or clicking one 
of the advertiser's ads 
with the purpose of 
measuring the efficacy 
of an ad and to present 
targeted ads to the 
user. 

2 ani HTTP 

test_cookie Google  Used to check if the 
user's browser 
supports cookies. 

1 zi HTTP 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


 
 

GPS YouTube  Registers a unique ID 
on mobile devices to 
enable tracking based 
on geographical GPS 
location. 

1 zi HTTP 

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube  Tries to estimate the 
users' bandwidth on 
pages with integrated 
YouTube videos. 

179 zile HTTP 

YSC YouTube  Registers a unique ID 
to keep statistics of 
what videos from 
YouTube the user has 
seen. 

Session HTTP 

yt-remote-cast-
installed 

YouTube  Stores the user's video 
player preferences 
using embedded 
YouTube video 

Session HTML 

yt-remote-
connected-devices 

YouTube  Stores the user's video 
player preferences 
using embedded 
YouTube video 

Persistent HTML 

yt-remote-device-id YouTube  Stores the user's video 
player preferences 
using embedded 
YouTube video 

Persistent HTML 

yt-remote-fast-
check-period 

YouTube  Stores the user's video 
player preferences 
using embedded 
YouTube video 

Session HTML 

yt-remote-session-
app 

YouTube  Stores the user's video 
player preferences 

Session HTML 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


 
 

using embedded 
YouTube video 

yt-remote-session-
name 

YouTube  Stores the user's video 
player preferences 
using embedded 
YouTube video 

Session HTML 

 

https://policies.google.com/privacy

