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Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) Cod proiect: 

POCU/829/6/13/140103 

 

Politica privind modulele cookie 

 

Prezenta politică privind modulele cookie explică ce sunt modulele cookie și modul în care acestea 

sunt utilizate pe site-ul web www.ius-smart.uaic.ro aparținând proiectului: „Educația juridică și 

antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103. 

Această politică privind modulele cookie, conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor/General Data Protection 

Regulation- GDPR) și legislația română cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Prezenta 

politică privind modulele cookie utilizate pe site-ul web www.ius-smart.uaic.ro explică modul în care 

sunt colectate datele, în ce scopuri și ce drepturi are utilizatorul. 

Conform Considerentului 30 din GDPR, „Persoanele fizice pot fi asociate cu identificatorii online 

furnizați de dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele lor, cum ar fi adresele IP, 

identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia 

pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite 

de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri ale persoanelor fizice și pentru identificarea lor.”. 

Politica privind modulele cookie se află sub impactul direct al regulilor impuse de GDPR. 

 

Pentru a asigura buna funcționare a site-ului web www.ius-smart.uaic.ro uneori sunt plasate mici 

fișiere denumite Cookie pe calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil. 

 

Module cookie 

Un Cookie (“browser cookie” sau “HTTPS cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din 

litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator 

de pe care se accesează Internetul- telefon/tabletă) și și este instalat prin solicitarea emisă de un web-

server unui browser (ex: Firefox, Chrome). 

„Cookie”-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet 

Explorer, Chrome) și este “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa 

informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului).  

Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de 

existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa 

din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. 

 

Site-ul web www.ius-smart.uaic.ro aparținând proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - 

cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 folosește cookie-uri 

pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și 

interesului fiecăruia.  

„Cookie”-urile au rolul de a facilita accesul și livrarea serviciilor folosite de utilizatorii de Internet, 

precum personalizarea anumitor setări (limba, țara, prețuri afișate în moneda națională). „Cookie”-urile, 

pe baza informațiilor pe care le adună despre utilizatori, fac ca site-ul să fie cât mai ușor accesat de către 

utilizatori. Scopul este de a permite site-ului să vă rețină preferințele (cum ar fi numele de utilizator, 

limba etc.) pentru o anumită perioadă de timp. 

Modulele cookie originale sunt instalate de site-ul pe care îl vizitați și pot fi citite doar de site-ul 

respectiv. Modulele cookie de la terți utilizează uneori servicii externe, care își plasează propriile cookie-

uri. 

Cookie-urile persistente sunt modulele cookie salvate pe calculatorul dumneavoastră și nu se șterg 

automat. Cookie-urile de sesiune sunt stocate temporar pe perioada de navigare, de către browserul de 

internet folosit de către utilizator se șterg automat atunci când închideți browserul. 

 

Pe site-ul http://www.ius-smart.uaic.ro se folosesc urmatoarele tipuri de cookie-uri: numai cookies 

necesare pentru functionarea paginii web (cum ar fi navigarea sau autentificarea securizată). Fără 

aceste cookies nu poate fi utilizată pagina). 
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