
Politica de utilizare Cookies Site www.GoPharma.ro 
 

Site-ul www.GoPharma.ro este proprietatea S.C. SETRIO SOFT S.R.L., companie inregistrata in Romania, 
avand numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/12427/2004, CUI RO16646394, si sediul social 
situat in Bucuresti, sector 6, str. Preciziei nr.20, telefon 021 331 15 40, fax 021 331 15 39, e-mail 
office@setrio.ro.  

Site-ul www.GoPharma.ro utilizeaza fisiere Cookie pentru a asigura utilizatorilor sai furnizarea optima a 
serviciilor sale si pentru ca acestia sa poata beneficia de o experienta de calitate in ceea ce priveste 
navigarea. 

 
Ce sunt fisierele Cookie? 

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, alcatuite din litere si numere (contine numele si 

continutul sau valoarea fisierului), stocate pe calculatorul, telefonul mobil sau alte echipamente care 
au acces la Internet. Cookie-urile se instaleaza prin intermediul solicitarilor transmise de un server 
catre un browser de Internet (ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).  

Aceste fisiere nu contin programe software, virusi sau spyware si nu pot accesa informatiile stocate pe 
hard drive-ul echipamentului. Fisierele Cookie nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea 
fi utilizate si in cele maimulte cazuri nu identifica personal utilizatorii de Internet. 
 
Durata de existenta a fisierelor Cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care sunt 
plasate. Fisierele Cookie pot fi sterse de Utilizator in orice moment prin intermediul setarilor 
browserului. 
 
 
 
Rolul fisierelor Cookie 
 
Fisierele Cookie au un rol important in: 

a. personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se 
exprima anumite preturi sau tarife, memorarea optiunilor pentru diverse produse in cosul de 
cumparaturi  

b. oferirea unui feedback valoros asupra modului in care sunt utilizate site-urile astfel incat 
dezvoltatorii sa le poata face mai eficiente si mai accesibile 

c. crearea unor experiente de navigare valoroase, utile si placute 
d. imbunatatirea eficientei publicitatii online 

 
Utilizarea fisierelor Cookie 

Site-ul www.GoPharma.ro utilizeaza doua tipuri de fisiere Cookie: de sesiune (fisiere stocate temporar in 
dosarul de Cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul 

http://www.gopharma.ro/


paraseste site-ul sau inchide fereastra browserului) si persistente (fisiere stocate pe hard-drive-ul 
echipamentului care pot fi sterse manual de utilizator sau cand ating data de expirare).  
Fisierele Cookie persistente stocate pe echipamentele dumneavoastra ca urmare a accesarii si utilizarii 
site-ului www.GoPharma.ro nu vor depasi o perioada de 2 ani de la data ultimei vizite. 
 

Accesarea site-ului www.GoPharma.ro poate plasa cookie-uri in scopuri de: 

a. performanta a site-ului - memorarea preferintelor Utilizatorului incat sa nu mai fie nevoie de 
setarea lor la fiecare accesare a Site-ului. 

b. analiza a vizitatorilor – cu fiecare ocazie cu care Utilizatorul acceseaza Site-ul, softul de analytics 
furnizat de o terta parte genereaza un fisier Cookie de analiza a Utilizatorului care ne informeaza 
cu privire la accesarea Site-ului de catre acest Utilizator pana in prezent. In acest fel se pot 
monitoriza Utilizatorii unici care viziteaza Site-ul si repetitivitatea accesarilor, precum si detaliile 
de acces (username), acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si 
Conditii, Politica de Confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la 
protejarea datelor cu caracter personal. 

c. geotargetting – stabilirea tarii de provenienta 
d. inregistrare – in momentul inregistrarii pe Site, se genereaza un fisier Cookie care confirma sau 

nu inregistrarea. Serverele folosesc aceste fisiere pentru a afisa contul de inregistrare si daca 
exista permisiunea pentru un anumit serviciu, pentru a permite asocierea oricarui comentariu 
postat cu username-ul utilizatorului. 

e. publicitate – permite monitorizarea vizualizarii unei reclame online, stabilirea tipului acesteia si 
durata de timp care a trecut de la ultima vizualizare. 

f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate - o parte din publicitatea afisata pe Site apartine 
tertelor parti care folosesc propriile fisiere Cookie pentru a analiza numarul de vizitatori ai 
mesajului publicitar. Companiile care genereaza aceste fisiere Cookie au propriile Politici de 
Confidentialitate iar acest Site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste Cookie-uri. 
 

 
Securitatea si confidentialitatea fisierelor Cookie  
 
Fisierele Cookie nu sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa 
incat nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele 
pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. 
 
Fisierele Cookie pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre 
preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, 
fisierele Cookie pot fi folosite ca o forma de spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de 
acest fapt si in mod constant marcheaza fisierele Cookie pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de 
stergere / scanare anti-virus / anti-spyware. 
 
In general browser-ele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de 
acceptare a fisierelor Cookie, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat 
un anumit Site. 
 
Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de Internet, 
este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea fisierele Cookie. Pentru ca prin intermediul lor se 



transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau 
persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de fisierele 
Cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browser-ul se conecteaza 
la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata). 
Alte atacuri bazate pe fisierele Cookie implica setari gresite ale fisierelor Cookie pe servere. Daca un 
website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta 
vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. 
Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte 
important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale. 
  
Sfaturi care pot asigura navigarea fara griji insa cu ajutorul fisierelor Cookie: 

a. particularizati setarile browser-ului in ceea ce priveste fisierele Cookie pentru a reflecta un nivel 
confortabil pentru dumneavoastra al securitatii utilizarii fisierelor Cookie. 

b. daca nu va deranjeaza fisierele Cookie si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, 
puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor 
personale de acces. 

c. daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browser-ului pentru a 
sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browser-ul. Aceasta este o 
varianta de a accesa site-urile care plaseaza fisiere Cookie si de a sterge orice informatie de 
vizitare la inchiderea sesiunii de navigare. 

d. instalati si updatati constant aplicatii anti-spyware. 
 
Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. 
Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile 
browser- ului sau sa descarce software periculos. 
Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe fisiere Cookie se 
realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.  
Fisierele Cookie sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune 
si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale.  
 
Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile 
necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe Internet.  
 
 
Blocarea si eliminarea fisierelor Cookie 

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile fisierelor Cookie. Aceste setari se 
gasesc de regula in meniurile “Optiuni” sau “Preferinte” al browser-ului. 
 
Dezactivarea si refuzul de a primi fisierele Cookie pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de 
vizitat si folosit. De asemenea, prin  refuzul de a accepta fisierele Cookie nu inseamna ca nu veti mai 
primi / vedea publicitate online.  
 
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste fisiere Cookie sa nu mai fie acceptate sau se poate 
seta browser-ul astfel incat sa accepte fisiere Cookie de la un anumit site. Daca nu sunteti inregistat 
folosind fisierele Cookie, nu veti putea lasa comentarii.  
 



Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari 
folosesc fisiere Cookie, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea fisierelor Cookie nu va permite 
accesul Utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si 
altele. 
 

Va recomandam sa permiteti utilizarea fisierelor Cookie in timpul utilizarii site-ului www.GoPharma.ro. 

Publicat de S.C. SETRIO SOFT S.R.L. astazi, 10.03.2016. 

 


