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REGLEMENTĂRI PRIVIND POLITICA DE UTILIZARE A MODULELOR COOKIE
SITE

PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE-PROF

Link >Acest Website folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul
pentru folosirea cookie-urilor conform    Politicii privind modulele cookie  .  

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 și cu
prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal  și  protecția  vieții  private  în  sectorul  comunicațiilor  electronice,  tuturor
vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în
computerele acestora. 

Vă informăm că navigarea pe site-ul Profesionalizarea carierei didactice-PROF, Proiect
POCU/904/6/25/146587  este posibilă acceptând modulele cookie folosite, termenii și
condițiile și politica de confidențialitate. Poți afla mai multe informații despre cookie-
uri AICI și despre termeni și condiții și politica de confidențialitate în meniul secundar
din  footer. Politica  privind  fișierele  cookies  se  aplică  tuturor  vizitatorilor  site-ului
Proiectului PROF. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-
urilor conform Politica privind modulele cookie  .  

PE SCURT

Site-ul Profesionalizarea   carierei  didactice  -  PROF  ,   denumit  în  continuare
PROF utilizează cookie-uri proprii precum și cookie-uri plasate de terți.
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https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/index.php
https://ec.europa.eu/info/cookies_ro
https://ec.europa.eu/info/cookies_ro
https://ec.europa.eu/info/cookies_ro


DESPRE COOKIES

Un modul cookie reprezintă un fișier text de mici dimensiuni, ce conține litere și cifre,
trimis de un server unui navigator web (browser) și apoi trimis înapoi (nemodificat) de
către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Datorită cookie-urilor, site-
ul reține, pe o perioadă de timp, acțiunile și preferințele dumneavoastră (login, limbă,
dimensiunea caracterelor  și  alte  preferințe de afișare).  Astfel  nu  mai  trebuie să  le
reintroduceți ori de câte ori reveniți la site sau navigați de pe o pagină pe alta.

CE SUNT COOKIE-URILE? 

Prin termenul de Cookies, specific tehnologiilor legate de Internet, sunt denumite mici
secvențe de text (formate din simple înșiruiri de litere și cifre) trimise de serverul unui
website către un navigator Web (Web browser: Chrome, Safari, Firefox, Opera, Vivaldi,
Microsoft  Edge,  etc),  memorie  RAM sau unitate  de hard  disk  și  apoi  stocate  acolo.
Cookie-ul este instalat numai prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului
către webserverul PROF sau către un server al unei terțe părți.

Aceste mici fișiere pot fi utilizate cu scopuri diferite, cum ar fi: personalizarea website-
ului în funcție de nevoile unui anumit utilizator, ajutarea unui utilizator să navigheze
pe  website-ul  pe  care  îl  vizitează,  îmbunătățirea  calității  serviciilor  oferite  unui
utilizator sau stocarea preferințelor utilizatorului și informațiilor de conectare. Acestea
sunt ”pasive”, nu conțin aplicații care se instalează, viruși sau spyware și nu au acces la
datele stocate de utilizator pe dispozitiv.

Cookie-urile sunt utilizate pentru a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor
acestui  site,  precum și  pentru  oferirea  de  servicii  adaptate  nevoilor  și  interesului
fiecărui vizitator în parte, după cum urmează:

Acestea ne oferă un feedback valoros asupra modului în care Site-ul PROF este utilizat
de către vizitatori, ne permit includerea de conținut de pe alte Site-uri și ne permit să
monitorizăm și  să  îmbunătățim eficiența  website-ului  precum și  pentru  oferirea  de
servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui vizitator în parte. Utilizarea modulelor
cookie pe acest Site nu este strict necesară, însă o parte din funcții sau din conținut nu
vor fi disponibile dacă nu permiteți utilizarea cookie-urilor. De asemenea, informațiile
colectate prin intermediul cookies-urilor pot fi folosite în procese de analiză statistică
anonimizată  a  preferințelor  utilizatorilor  și  îmbunătățirea  structurii  și  conținutului
paginilor noastre de web.
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DETALIERE

Site-ul PROF folosește 2 categorii de module cookie:
 Cookie-uri de Sesiune; 
 Cookie-uri Persistente, atât proprii cât și Cookie-uri plasate de terți Cookie-uri de

Sesiune.

COOKIE-URI DE SESIUNE
Acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca
acesta  să  le  memoreze  până  când  utilizatorul  iese  de  pe  web-Siteul  respectiv  sau
închide fereastra browserului.

COOKIE-URI PERSISTENTE SAU FIXE
Acestea  sunt  stocate pe hard-drive-ul  unui  computer  sau echipament  (și  în  general
depinde  de  durata  de  viață  prestabilită  pentru  cookie).  Cookie-urile  persistente  le
includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la
momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie uri plasate
de  terți)  –  care  pot  fi  folosite  în  mod  anonim  pentru  a  memora  interesele  unui
utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE TERȚI?
Anumite secțiuni de conținut de pe unele Site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor
terțe  părți/furnizori  (ex:  un  video  sau  o  reclamă).  Aceste  terțe  părți  pot  plasa  de
asemenea cookie-uri prin intermediul Site-ului și ele se numesc „third party cookies”
pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie
să  respecte,  de  asemenea,  reglementările  legale  în  vigoare  și  politicile  de
confidențialitate ale deținătorului Site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest Site. O vizită pe acest Site poate plasa
cookie-uri în scopuri de:

 Cookie-uri esențiale 
 Cookie-uri de performanță a Site-ului
 Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor
 Cookie-uri de analitice
 Cookie-uri pentru geotargetting
 Cookie-urile operaționale
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Aceste  cookie-uri  pot  proveni  de  la  următorii  terți:  Google  Analytics,  Facebook,
Twitter, YouTube, LinkedIn, etc..
O parte dintre paginile noastre utilizează cookie-urile pentru a reține:

 preferințele  dumneavoastră  de  afișare,  cum  ar  fi  contrastul,  culoarea  sau
dimensiunea caracterelor;

 dacă  ați răspuns la un sondaj pop-up privind utilitatea conținutului (pentru a nu
fi întrebat din nou);

 dacă ați acceptat (sau nu) utilizarea cookie-urilor pe site.

De asemenea, unele materiale video găzduite de paginile noastre utilizează cookie-uri
pentru a colecta statistici anonime privind modul în care ați ajuns pe site și materialele
video pe care le-ați vizualizat.
Activarea cookie-urilor  nu este strict  necesară pentru funcționarea site-ului,  dar vă
poate îmbunătăți experiența de navigare. Puteți șterge sau bloca cookie-urile însă, dacă
faceți acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcționeze
corespunzător.
Informațiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În
plus, ținem sub control datele referitoare la preferințele dumneavoastră de navigare.
Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

CARE ESTE DURATA DE VIAȚĂ A UNUI COOKIE?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia
semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Așa cum am menționat mai
sus, unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și
nu mai sunt reținute odată de utilizatorul a părăsit website-ul, iar alte cookie-uri sunt
reținute și refolosite de fiecare data când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-
uri permanente‘).

COOKIE-URI ESENȚIALE:
Cookie-uri esențiale sunt necesare pentru funcționarea acestui site: aceste tipuri de
cookie-uri sunt necesare și nu pot fi eliminate.

COOKIE-URI DE PERFORMANȚĂ:

Acest tip de cookie retine preferințele utilizatorului pe acest Site, așa încât nu mai este
nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a Site-ului.
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COOKIE-URI PENTRU ANALIZA VIZITATORILOR:
De fiecare dată când un utilizator vizitează acest, Site softul de analytics furnizat de o
terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă
ați mai vizitat acest Site până acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar
dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne
vizitează și cât de des o fac.

COOKIE-URILE ANALITICE:

Folosim aceste cookie-uri exclusiv pentru cercetare internă, cu scopul de a îmbunătăți
serviciul pe care îl oferim tuturor utilizatorilor noștri.
Ele doar evaluează modul în care interacționați cu site-ul nostru ca utilizator anonim
(datele colectate nu vă identifică personal).
De asemenea, aceste date nu sunt partajate cu nicio parte terță și nu sunt utilizate în
alte scopuri. 
Statisticile anonimizate pot fi partajate cu contractanții care lucrează la proiecte de
comunicare, în condițiile unui acord contractual.
Aveți libertatea de a refuza acest  tip de cookie-uri  –  fie pe prima pagină pe care o
vizitați, prin intermediul bannerului dedicat modulelor cookie, fie pe site.

COOKIE-URI PENTRU GEOTARGETTING

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți.
Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci
când  sunteți  pe  pagina  noastră  în  limba  romană  sau  în  altă  limbă  primiți  aceeași
reclamă.

COOKIE-URILE OPERAȚIONALE:
Există unele cookie-uri pe care trebuie să le includem pentru ca anumite pagini web să
funcționeze. 
Din acest motiv, ele nu necesită consimțământul dumneavoastră. 

Este vorba despre:
-cookie-uri de autentificare;
-cookie-uri tehnice necesare pentru anumite sisteme informatice;
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Cookie-urile de autentificare.
Acestea  sunt  stocate  atunci  când  vă  conectați  la  un  site  utilizând serviciul  de
autentificare. 
Atunci când faceți acest lucru, acceptați politica de confidențialitate asociată.

Exprimarea consimțământului de acceptare sau respingere al cookie-urilor:
 Pentru cookie-urile esențiale necesare pentru funcționarea site-ului nu se aplică

acceptarea sau respingerea consimțământului.
 Cookie-ul care înregistrează statusul de informare de acceptare sau respingere al

cookie-urilor se stochează doar după ce îl acceptați sau respingeți explicit.
 Cookie-urile  de analiză a vizitatorilor  este opțional,  acesta se stochează doar

dacă apăsați butonul Allow/Acceptare din fereastra de acceptare a cookie-urilor
afișată în colțul din dreapta jos a paginii vizitate. În situația în care doriți să vă
schimbați  opțiunea  de  acceptare  a  acestor  cookie-uri,  deschideți  fereastra
Politica pentru cookie afișată tot în partea din dreapta jos pe fiecare pagină a
acestui site și selectați Deny/Refuz sau Allow/Acceptare, după preferințe.

Informațiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În
plus, ținem sub control datele referitoare la preferințele dumneavoastră de navigare.
Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

Tipuri și exemple de Cookie-uri pe care le utilizăm
Website-ul PROF utilizează următoarele tipuri de cookie-uri:
DENUMIRE CATEGORIE DESCRIERE PERIOADĂ  DE

RETENȚIE
cck3 Consimțământ

pentru  utilizarea
cookie-urilor

Reține
preferințele
dvs.  legate  de
modulele cookie
de  la  terți
(astfel  încât
întrebarea să nu
vi se mai afișeze
în viitor)

Cookie  original
de  sesiune,  se
șterge  la
închiderea
browserului

pll_language Cookie-uri
esențiale

necesare pentru
funcționare
site.  cookie-ul
stochează limba
afișată pe site

Valid 1 an
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cookieconsent_status Cookie-uri  de
performanță

cookie-ul
stochează
statusul  de
informare  de
acceptare  al
cookie-urilor.
Apare o singură
dată

Valid 1 an

gid: cookie Cookie-uri  de
analiză  a
vizitatorilor

utilizat  de
Google Analytics

Valid 24 ore

_ga: cookie Cookie-uri  de
analiză  a
vizitatorilor

utilizat  de
Google Analytics

Valid 2 ani

GIS_s-regio-gis3-
p.net1.cec.eu.intP_SESSIONID

Cookie-urile  de
autentificare

Politică
regională

ID  de
sesiune/Durata
sesiunii  de
navigare

_core_session_id Cookie-urile  de
autentificare

Portalul de date
deschise  pentru
fondurile
structurale și de
investiții
europene

O valoare  unică
atribuită
aleatoriu,
stocată  la
începutul
sesiunii  pentru
a vă recunoaște
la  vizite
ulterioare  pe
durata  sesiunii
de  conectare.  /
Sesiunea  poate
fi  de  6  ore
(durată
implicită) sau de
15  minute
(durată
configurabilă pe
domeniu).

_gat_gtag_: Cookie-uri  de utilizat  de Valid 1 minut
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analiză  a
vizitatorilor

Google Analytics

CONTROLUL COOKIE-URILE?

Configurarea setărilor din browser în privința cookie-urilor

În prezent toate browser-ele de internet permit utilizatorului să schimbe setările în
privința cookie-urilor. Acestea se regăsesc de regulă, în meniul "Opțiuni", ”Setări” sau
"Preferințe"  al  browser-ului.  Pentru  o  configurare  corectă  puteți  apela  la  opțiunea
”Ajutor” a browser-ului, sau puteți accesa următoarele linkuri:

Setari Cookies in Internet Explorer
Setari Cookies in Chrome
Setari Cookies in Firefox
Setari Cookies in Microsoft Edge

Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți  –  pentru detalii,  consultați
site-ul aboutcookies.org.  Puteți  șterge  toate  cookie-urile  din  calculatorul
dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora.
Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să setați manual unele preferințe, de
fiecare dată când vizitați site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opțiuni
să nu funcționeze.
Dacă  împărțiți  accesul  la  calculator,  puteți  lua  în  considerare  setarea  browserului
pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul.

Informații module cookie:
https://ec.europa.eu/info/cookies_ro
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:RO:PDF
aboutcookies.org
youronlinechoices.com/ro/
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http://youronlinechoices.com/ro/
http://aboutcookies.org/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:RO:PDF
https://ec.europa.eu/info/cookies_ro
http://aboutcookies.org/
https://privacy.microsoft.com/ro-ro/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/ro/kb/cookie-urile?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
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