
Descrierea și rolul cookie-urilor utilizate de MOL ROmânia pe Multibonus.ro 

 

În acest document vom descrie fiecare cookie utilizat pe website, inclusiv rolul acestuia. Nu vom utiliza aceste cookie-uri în alte moduri decât cele 

indicate în Politica de utilizare cookie-uri a companiei. 

 

Denumire 
cookie 

Categorie Tip Scop Prezență strict 
necesară 

Durată Cine accesează 
cookie 

PHPSESSID Funcționalitate Cookie 
temporar, de 
sesiune, folosit 
de 
Multibonus.ro 
(cookie propriu) 
Domeniu: 
.multibonus.ro 

Acest cookie permite Multibonus.ro să 
identifice o sesiune individuală a unui 
vizitator: timpul de când vizitatorul a intrat 
pe site-ul www.multibonus.ro și până când l-
a părăsit. Site-ul poate ține minte vizitatorul 
în timp ce navighează de la o pagină la alta, 
oferindu-i astfel o experiență îmbunătățită. 
 

Da Sesiune MOL Romania 

multibonus Funcționalitate Cookie 
temporar folosit 
de 
Multibonus.ro.  
Domeniu: 
.multibonus.ro 

Acest cookie aparține Multibonus.ro și este 
folosit pentru a stoca datele utilizatorului 
logat într-o manieră încriptată, până la finalul 
sesiunii. 

Da Acest cookie 
expiră în 
momentul în care 
vizitatorul iese din 
cont sau când 
sistemul îl 
deloghează 
automat.  

MOL Romania 

cart Funcționalitate Cookie 
temporar folosit 
de 
Multibonus.ro.  
Domeniu: 
.multibonus.ro 

Acest cookie aparține Multibonus.ro și este 
folosit pentru a stoca datele asociate 
produselor care sunt adăugate în coș de către 
vizitatori. 

Da Acest cookie 
expiră în 
momentul în care 
vizitatorul 
finalizează achiziția 
sau când 
produsele sunt 
eliminate din coș. 

MOL Romania 

https://www.multibonus.ro/despre/politica-privind-cookie-urile


NID Funcționalitate, 
Publicitate 

Cookie 
persistent 
folosit de 
Multibonus.ro. 
(cookie extern).  
Domeniu: 
.multibonus.ro 

Google folosește acest gen de cookies pentru 
personalizarea anunțurilor publicitare pe 
entitățile Google, precum Google Search. De 
exemplu, Multibonus.ro folosește astfel de 
cookies pentru a ține minte istoricul de 
căutări în Google al vizitatorilor site-ului, 
interacțiunea lor anterioară cu anumite 
anunțuri publicitare, cu anumite rezultate ale 
căutărilor sau cu site-ul unei companii căreia 
îî aparțin anunțurile publicitare. Acest lucru 
permite Multibonus.ro să afișeze vizitatorilor 
săi anunțuri publicitare personalizate în 
Google. 
 

Nu 6 luni MOL Romania, 
Google 

IDE Publicitate Cookie 
persistent 
folosit de 
Multibonus.ro. 
(cookie extern).  
Domeniu: 
.doubleclick.net 

Acest cookie este folosit pentru a măsura 
eficiența anunțurilor publicitare și pentru a le 
afișa vizitatorilor anunțuri personalizate. 
Google folosește DoubleClick pentru a 
înregistra activitatea vizitatorilor după ce 
aceștia au vizualizat un anunț publicitar. 

Nu 2 ani MOL Romania, 
Google 

_utma Statistici Cookie 
persistent 
folosit de 
Multibonus.ro. 
(cookie extern).  
Domeniu: 
.multibonus.ro 

Cookie folosit de Google pentru a evalua 
modul de utilizare a website-ului și a 
internetului de către vizitatori în vederea 
generării de statistici. Google poate transfera 
aceste informații către alte companii terțe 
dacă legea îî va cere acest lucru sau dacă 
aceste companii procesează informațiile 
respective în numele Google. Google nu va 
contecta informațiile provenite de pe adresa 
IP Multibonus.ro cu alte informații pe care le 
deține. 
 
 
 
 

Nu 2 ani MOL Romania, 
Google 



_utmc Statistici Cookie 
temporar, de 
sesiune, folosit 
de 
Multibonus.ro 
(cookie extern).  
Domeniu: 
.multibonus.ro 

Cookie folosit de Google pentru a evalua 
modul de utilizare a website-ului și a 
internetului de către vizitatori în vederea 
generării de statistici. Google poate transfera 
aceste informații către alte companii terțe 
dacă legea îî va cere acest lucru sau dacă 
aceste companii procesează informațiile 
respective în numele Google. Google nu va 
contecta informațiile provenite de pe adresa 
IP Multibonus.ro cu alte informații pe care le 
deține. 

Nu Sesiune MOL Romania, 
Google 

_utmz Statistici Cookie 
persistent 
folosit de 
Multibonus.ro. 
(cookie extern).  
Domeniu: 
.multibonus.ro 

Cookie folosit de Google pentru a evalua 
modul de utilizare a website-ului și a 
internetului de către vizitatori în vederea 
generării de statistici. Google poate transfera 
aceste informații către alte companii terțe 
dacă legea îî va cere acest lucru sau dacă 
aceste companii procesează informațiile 
respective în numele Google. Google nu va 
contecta informațiile provenite de pe adresa 
IP Multibonus.ro cu alte informații pe care le 
deține. 

Nu 3 luni MOL Romania, 
Google 

_ga Statistici Cookie 
persistent 
folosit de 
Multibonus.ro. 
(cookie extern).  
Domeniu: 
.multibonus.ro 

Cookie folosit de Google Analytics pentru a 
identifica vizitatorii și pentru a genera 
statistici despre modul lor de a folosi 
website-ul. 

Nu 2 ani MOL Romania, 
Google 

_gat Statistici Cookie 
temporar folosit 
de 
Multibonus.ro 
(cookie extern). 

Cookie folosit de Google Analytics pentru a 
identifica vizitatorii și pentru a genera 
statistici despre modul lor de a folosi 
website-ul. 

Nu 10 minute MOL Romania, 
Google 



Domeniu: 
.multibonus.ro 

_gid Statistici Cookie 
persistent 
folosit de 
Multibonus.ro. 
(cookie extern).  
Domeniu: 
.multibonus.ro 

Cookie folosit de Google Analytics pentru a 
identifica vizitatorii și pentru a genera 
statistici despre modul lor de a folosi 
website-ul. 

Nu 24 ore MOL Romania, 
Google 

cid; opt; 
pb; px 

Publicitate Cookie 
persistent 
folosit de 
Multibonus.ro. 
(cookie extern).  
Domeniu: 
.ctnsnet.com 

Cookie folosit pentru a măsura eficiența ad-
urilor. Multibonus.ro nu controlează 
distribuția acestor cookies. Mai multe detalii 
sunt furnizate pe site-ul companiei 
furnizoare. 

Nu 1 an MOL Romania 

 

 


