
1 

 

Politica de Cookies 
 

Prezenta Politica privind fisierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor website-ului ISF si are ca scop 
informarea dvs cu privire la plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor in contextul navigarii pe 
website-ul nostru. 

1. Ce sunt cookie-urile? 

Un Cookie este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, 
terminalul mobil sau pe alte echipamente prin intermediul carora se acceseaza internetul. 

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de ex. Internet 
Explorer, Firefox, Chrome). 

Cookie-urile odata instalate au o durata de existenta determinata, ramanand "pasive", in sensul ca nu 
contin programe software, virusi sau spyware si nu vor accesa informatiile de pe hard driverul 
utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate. 

Un cookie este format din doua parti: numele cookie-ului si continutul / valoarea cookie-ului. 

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in 
momentul in care un utilizator se intoarce pe pagina de internet asociata web-serverului respectiv. 

 

2. Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul 

cookie-urilor? 

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit recunoasterea 
browserului. Aceasta pagina de internet recunoaste browserul pana cand cookie-urile expira sau sunt 
sterse. 

 

 

3. Ce categorii de Cookie-uri folosim si cum le utilizam? 

3.1. Functionale 

Aceasta categorie de cookie-uri este folosita pentru a imbunatati functionalitea website-ului.  

Astfel prin intermediul acestor cookie-uri:  

-va dam posibilitatea sa aflati ruta cea mai scurta pana la sediul nostru 

-in cazul in care v-ati inscris la newsletter, un cookie memoreaza acest lucru si nu va mai 
afiseaza optiunea respectiva 

-verificam daca website-ul este navigat de roboti software. 

 

Cookie-urile functionale folosite de website-ul nostru nu transfera date personale catre serverele noastre 
sau catre alte servere. 

Stergerea/Dezactivarea cookie-urilor functionale nu are un impact major, functionalitatile amintite mai 
sus nemafiind disponibile. 
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3.2. Statistice 

Acest tip de servicii permite monitorizarea si analiza modului in care utilizati website-ul ISF, paginile 
utilizate, durata vizitei. Poate sa fie folosit pentru a urmari comportamentul utilizatorilor. Folosim aceste 
informatii pentru a imbunatati continutul website-ului, pentru a va oferi o experienta de utilizare placuta 
si folositoare.  

 

Prin intermediul cookie-urile din aceasta categorie primim informatii statistice, anonimizate legate de 
paginile vizitate si durata vizitelor. Nu sunt transferate date personale. 

 

Stergerea/Dezactivarea cookie-urilor functionale nu are un impact major, statisticile amintite nu mai vor 
fi disponibile si nu mai pot fi folosite pentru imbunatatirea continutului si experientei de utilizare. 

 

4. Care este durata de viata cookie-urile? 

Durata de viata a cookie-urilor variaza de la o perioada egala cu durata vizitei pana la 2 ani. Astfel: 

-Cookie-urile functionale au durate de expirare de pana la 2 ani. 

-Cookie-urile statistice au o durata de expirare de 1 zi. 

 

5. Cum pot fi sterse/dezactivate cookie-urile? 

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta website-ul ISF mai putin atractiv, ducand 
la limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia. 

Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o 
pagina de internet anume.  

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi 
accesate, ca regula, in sectiunea "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browserului tau. 

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare: 

• Setari Cookie pentru Google Chrome 

• Setari Cookie pentru Mozilla Firefox 

• Setari Cookie pentru Microsoft Internet Explorer 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

