
                                                   POLITICA DE COOKIES  

 

Site-ul https://www.dezvoltaresustenabila.com/ utilizează cookies. În conformitate cu Directiva 

„e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 

2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea 

transmiterii de cookies în computerele acestora. 

CE ESTE UN „COOKIE”? 

 

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur şi simplu 

„cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe 

computerul, 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 (ex: 

Internet Explorer, Chrome) şi este complet „pasiv” (nu contine programe software, virusi sau 

spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului). 

SCOPUL ȘI UTILIZAREA MODULELOR COOKIE 

 

„Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului şi livrării multiplelor servicii de care 

utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi: 

• Personalizarea anumitor setări precum: 

– limba în care este vizualizat un site; 

– moneda în care se exprimă anumite preţuri sau tarife; 

– păstrarea opţiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc.) în coşul de cumpărături (şi 

memorarea acestor opţiuni) – generându-se astfel flexibilitatea „coşului de cumpărături”; 

– accesarea preferinţelor vechi prin accesarea butonului „Înainte” şi „Înapoi”. 

• Cookie-urile oferă deţinatorilor de site-uri feedback asupra modului cum sunt utilizate site-urile 

lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente şi mai accesibile pentru 

utilizatori; 

• Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site 

pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai placută; 

• Îmbunătăţesc eficienţa publicităţii online. 

CARE SUNT AVANTAJELE COOKIE-URILOR? 

 

Un cookie conţine informaţii care fac legătura între un web-browser (utilizator) şi un web-server 

anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi 

informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă 

plăcută de navigare şi susţin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile 

https://www.dezvoltaresustenabila.com/


utilizatorilor: ex – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-

ului, coşuri de cumpărături sau publicitate relevantă. 

 

 

CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE TERŢI? 

 

Anumite secţiuni de conţinut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi / 

furnizori (ex.: news-box, un video sau o reclamă). Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin 

intermediul altui website şi ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de 

proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare 

şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului. 

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terţi: facebook.com, twitter.com, etc. 

CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CĂTRE WEBSITE 

 

O vizită pe website poate plasa cookie-uri în scopuri de: 

 creştere a performanţei website-ului; 

 analiză a vizitatorilor; 

 geotargetting; 

 înregistrare a utilizatorilor. 

ALTE COOKIE-URI ALE TERŢELOR PĂRŢI 

 

Pe unele pagini, terţii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei 

aplicaţii sau pentru a particulariza o aplicaţie. Datorită modului de utilizare, website-ul nu poate 

accesa aceste cookie-uri, la fel cum terţele părţi nu pot accesa cookie-urile deţinute de respectivul 

website. De exemplu, când utilizatorul distribuie un articol folosind butonul pentru reţelele sociale 

aflat pe un website, acea reţea socială va înregistra activitatea utiliatorului, nu website-ul pe care 

se află butonul. 

 

CE TIP DE INFORMAŢII SUNT STOCATE ŞI ACCESATE PRIN INTERMEDIUL 

COOKIE-URILOR? 

 

Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni, care permit unui website 

să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaşte browserul, până când cookie-ul expiră sau 

este şters. Cookie-ul stochează informaţii importante, care îmbunătăţesc experienţa de navigare pe 

Internet. 

 

 



DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU INTERNET? 

 

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea 

unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui 

utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de 

folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna că utilizatorul nu va mai primi 

publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele 

utilizatorului, evidenţiate prin comportamentul de navigare. 

Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui 

utilizator prin intermediul unui cont): 

 conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de ştiri, vreme, sport, 

hărţi, servicii publice şi guvernamentale, website-uri distractive şi servicii de turism; 

 oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor, preferinţelor de limbă (ex.: 

afişarea rezultatelor căutărilor în limba română) 

 reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family 

mode, funcţii de safe search); 

 măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum ar fi: confirmarea unui anumit 

nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator 

ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). 

Deţinătorii website-urilor derulează aceste analize pentru a perfecţiona website-urile, în 

beneficiul utilizatorilor. 

ALTE ASPECTE DE SECURITATE LEGATE DE COOKIE-URI 

 

Deoarece protecţia identităţii este foarte valoroasă şi reprezintă dreptul fiecărui utilizator de 

Internet, este indicat să se ştie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. 

Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informaţii între 

browser şi website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere 

a datelor, informaţiile conţinute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate 

întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o reţea necriptată (ex.: o reţea WiFi 

nesecurizată). 

Alte atacuri bazate pe cookie implică reglaje greşite ale cookie-urilor pe webservere. Dacă un 

website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta 

vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaţii prin intermediul canalelor 

nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaţiile cu scopul de a accesa neautorizat anumite site-

uri. 

Este foarte important ca utilizatorii să fie atenţi în alegerea metodei celei mai potrivite de protecţie 

a informaţiilor personale. 

 



SFATURI PENTRU O NAVIGARE SIGURĂ ŞI RESPONSABILĂ, BAZATĂ PE 

COOKIES 

 

Datorită flexibilităţii lor şi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate website-uri, inclusiv 

cele mai mari, folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu 

va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite şi utilizate, printre care: 

Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Yahoo şi altele. 

Cookie-urile sunt pretutindeni şi nu pot fi evitate, dacă doriţi să vă bucuraţi de acces pe cele mai 

bune şi cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaţionale.  

În cazul în care doriți să faceți o sesizare sau aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți 

contacta la adresa de email contact@dezvoltaresustenabila.com  
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