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Politica de cookies 

 

Această politică se referă la cookie-urile folosite în website-ul operat de Spitalul Clinic de 

Recuperare Iași, cu sediul social în municipiul Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14, județul Iași. 

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

multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea „cookie”-urilor utilizate de site-ul 

www.scr.ro. 

 

Ce este un cookie? 

Un modul cookie este un fişier de mici dimensiuni, format din numere şi litere, care va fi 

stocat în echipamentul cu ajutorul căruia dumneavoastră ați accesat internetul. Cookie-ul este 

instalat prin solicitarea trimisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, 

Chrome, Firefox) şi este complet pasiv. Din aceste considerente, cookie-urile folosesc formate tip 

plain text, nu sunt alcătuite din bucăţi de cod, aşa că nu pot fi executate şi nici nu pot rula în mod 

automat. De accea, cookie-urile nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a rula sau a se 

replica din nou, nu conţin programe software, viruşi sau spyware şi nu pot accesa informaţiile de 

pe hard drive-ul utilizatorului). 

Un cookie este format din două părţi: numele şi conţinutul sau valoarea cookie-ului. Durata 

de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele 

cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, 

odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de 

fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). 

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din 

nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv. 

Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, 

de cele mai multe ori, nu identifică personal utilizatorii de internet. 

 

Categorii de cookies 

Cookie-urile pot fi de două tipuri: „de sesiune” și „persistente”, în funcție de perioada de 

stocare după plasarea lor în browserul dvs. Cookie-urile de sesiune: rămân pe dipozitiv atâta timp 

cât navigatorul web este deschis. Acestea expiră când navigatorul web este inchis. 
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Cookie-urile persistente: expiră la un punct fix în timp sau dacă sunt șterse manual din navigatorul 

web. 

 

De ce folosim cookies 

Website-ul www.scr.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi calitatea informaţiilor oferite 

vizitatorilor. 

 

Ce cookies folosim 

Site-ul www.scr.ro  nu folosește cookies cu scopul de a urmări utilizatorii, acesta are doar 

rolul de a informa.  

În acest scop folosim site-ul folosește următoarele module cookies: 

 

Nr. crt.  Denumire Furnizor Scop Expirare Tip 

1 ASP.NET_SessionId www.scr.ro Cookie pe care 

ASP.NET îl 

folosește pentru a 

stoca un 

identificator unic 

pentru sesiunea 

curentă 

Sesiune HTTP 

Cookie 

2 ASPXUATH www.scr.ro Cookie folosit 

pentru a determina 

dacă un operator 

este logat 

Sesiune HTTP 

Cookie 

 

Conțin cookie-urile date cu caracter personal? 

De cele mai multe ori, cookie-urile nu identifică în mod direct utilizatorii de Internet, ci 

terminalul de pe care aceștia au accesat anumite pagini web.  

Există însă situații când datele personale pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru 

a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o experiență mai 
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adaptată preferințelor sale. Aceste date sunt criptate într-un mod care nu permite accesul 

neautorizat al terților. 

Cum puteţi opri cookie-urile 

Puteţi să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitive și să configurați browserul 

web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie. Pentru aceasta, vă recomandăm să utilizați setările 

privind preferințele din browser-ul web. De obicei, aceste setări de navigare referitoare la fișiere 

de tip cookie se regăsesc în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul 

web pe care îl utilizați pentru a accesa website-ul. În funcție de browserele web existente, pot fi 

utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Vă oferim, în continuare, 

câteva legături către instrucţiunile pentru eliminarea cooki-urilor puse la dispoziţie de dezvoltatorii 

browser-elor: 

 Mozilla – https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor 

 Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=ro 

 Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

Limitarea folosirii Cookie-urilor nu afectează afişarea corectă a paginii web. 

  

 Securitate și aspect legate de confidențialitate 

 În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite 

niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce 

utilizatorul a vizitat un anumit site.  

Alte aspect de Securitate legate de cookie-uri: 

- Puteți particulariza setărilor browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a 

reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securității utilizării cookie-urilor; 

- Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul puteți seta, dacă doriți, 

termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces; 

- Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului 

pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta 

este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de 

vizitare la închiderea sesiunii de navigare. 
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