
Politica de utilizare cookie 

I. INTRODUCERE 

Website-ul www.cardiologcraiova.ro (denumit în continuare „Website-ul”) este pagina 

oficială de internet a CMI DR POPESCU MONICA”.  Website-ul este proprietatea cabinetului  

și utilizează cookie-uri. 

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a vă aduce la cunoștință detalii despre 

ce sunt cookie-urile, precum și despre plasarea, utilizarea și gestionarea acestora de către 

Website-ul Spitalului Monza. 

Website-ul utilizează cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experiență mai bună atunci 

când navighează pe Website, precum și pentru a oferi servicii adaptate nevoilor și intereselor 

vizitatorilor. Cookie-urile oferă deținătorului Website-ului un feedback important privind modul 

în care vizitatorii navighează pe Website, astfel încât acest Website să fie mai eficient și mai 

accesibil. 

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații despre cookie-uri, iar acestea nu se 

regăsesc în prezenta politică, ne puteți scrie la adresa de e-mail  info@spitalulmonza.ro  În 

legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării cookie-urilor, aveți 

posibilitatea să contactați și responsabilul cu protecția datelor (DPO) desemnat de Spitalul 

Monza, la adresa de e-mail dpo@spitalulmonza.ro 

  

II.  CE ESTE UN COOKIE? 

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat 

pe computer-ul, dispozitivul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care 

se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui 

browser (de ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet „pasiv”. Cookie-ul nu conține 

programe software, viruși sau spyware şi nu poate accesa informațiile de pe hard driver-ul 

utilizatorului. 

Cookie-urile în sine nu solicită date personale pentru a fi utilizate și, în majoritatea 

cazurilor, nu identifică utilizatorii de internet. 

Din punct de vedere al duratei existenței lor, există două categorii principale de cookie-

uri. Cookie-urile de sesiune sunt create temporar în subfolder-ul browser-ului utilizatorului în 

timp ce vizitează Website-ul. După ce utilizatorul părăseşte Website-ul, cookie-ul de sesiune este 

șters. Cookie-urile persistente rămân în subfolder-ul browser-ului utilizatorului și sunt activate 

din nou, odată ce utilizatorul vizitează Website-ul. Un cookie persistent rămâne în subfolder-ul 

browser-ului pentru perioada setată în fișierul cookie-ului. 

Din punct de vedere al operatorului care plasează cookie-uri, există două categorii 

principale de cookie-uri: first party cookies (cookie-uri primare) – plasate de proprietarul 

website-ului vizitat și third party cookies (cookie-uri plasate de terți) – plasate de operatorul unui 
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alt website decât cel vizitat. Acești terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și 

politicile de confidențialitate ale deținătorului website-ului pe care plasează cookie-uri. 

Din punct de vedere al scopurilor pentru care cookies sunt plasate, de regulă există următoarele 

categorii de cookie-uri: strict necesare, de măsurare, pentru analiza și îmbunătățirea performanței 

website-urilor și de promovare (targetare și publicitate). 

  

 DE CE SUNT NECESARE COOKIE-URILE? 

Cookie-urile îndeplinesc diferite funcții care ne ajută să îmbunătățim experiența Dumneavoastră 

online. Unele module cookie sunt considerate esențiale pentru rularea și întreținerea Website-ului 

și permit Spitalului Monza să vă ofere: 

 Acces la servicii și funcționalități în orice moment; 

 Informații consistente și actualizate; 

 O experiență online fără probleme. 

  

III. COOKIE-URILE FOLOSITE DE ACEST WEBSITE 

 

Denumire Furnizor Scop 
Perioada de 
valabilitate 

Cookie-uri 
utilizate 

     

__Secure-3PAPISID 

  

Google 

  

Utilizat pentru construirea unui profil al 

intereselor vizitatorilor și a afișa 

publicitate relevantă 

  

2 ani 

  

Terț 

__Secure-3PSID 

  

Google 

  

Utilizat pentru construirea unui profil 

al intereselor vizitatorilor și a afișa 

publicitate relevantă 

    2 ani 

  

Terț 

_Secure-3PSIDCC 

  

Google 

  

Utilizat pentru construirea unui profil 

al intereselor vizitatorilor și a afișa 

publicitate relevantă 

    1 an 
Terț 

  

NID 

  

Google Ads 

Optimization 

  

Utilizat pentru difuzarea anunțurilor 

sau retargetare 

    6 luni 

  Terț 

     

     

 



IV. GESTIONAREA SETĂRILOR COOKIE-URILOR PRIN BROWSER 

Puteți decide dacă doriți să permiteți instalarea de cookie-uri și prin utilizarea secțiunii de 

setări a browser-ului dumneavoastră. Cu toate acestea, în cazul în care dezactivați unul sau mai 

multe cookie-uri, anumite elemente din acest Website pot fi afectate ca o consecință (vă rugăm să 

țineți cont de faptul că sunt necesare cookie-urile de navigare pentru o bună funcționare a 

elementelor de bază ale site-ului web). Configurația browser-ului în legătură cu această alegere 

poate fi monitorizată și modificată în secțiunea de setări a browser-ului Dumneavoastră. 

Instalarea de cookie-uri opționale (cookie-uri pentru publicitate personalizată și cookie-uri 

de social media) aparținând unor terțe părți, precum și orice altă activitate referitoare la asemenea 

cookie-uri, incluzând colectarea și prelucrarea informațiilor, vor fi responsabilitatea unor 

asemenea terțe părți. 

  

V. ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR 

Cabinetul poate actualiza prezenta politica de cookie-uri pentru a reflecta schimbări ale 

diverselor cookies folosite in scop operațional, juridic sau de reglementare. Vă rugăm sa citiți 

regulat politica de cookie-uri pentru a vă asigura că sunteți informat corespunzător cu privire la 

modul in care utilizam cookie-uri. 

Acest document a fost actualizat la data de 15.12.2022. 
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