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1. Informatii generale 

 

 

Website-ul airportcluj.ro foloseste cookie-uri de la terti (google.analitics si 

microsoft.sharepoint.com) pentru a furniza vizitatorilor o experienta de navigare superioara si 

servicii adaptate nevoilor specifice ale acestora. 

 

Cu ajutorul cookie-urilor, Administratorul website-ului poate imbunatati permanent 

navigarea, transformand-o in vizite placute si utile pentru ca: 

 

• poate personaliza diverse setari; 

• poate obtine informatii asupra modului cum este utilizat website-ul de catre vizitatori, 

astfel incat sa le poata furniza acestora experiente din ce in ce mai bune in navigare; 

• poate utiliza aplicatii multimedia sau de alt tip de pe alte website-uri in website-ul  

 
O vizita pe website-ul airportcluj.ro poate plasa cookie-uri in scopuri de: 

 

• performanta a site-ului: retine preferintele utilizatorului pe acest site astfel ca nu mai 

este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a website-ului; 

• analiza a vizitatorilor: permite monitorizarea utilizatorilor unici care viziteaza 

website-ul si cat de des revin utlizatorii pe website; 

• geotargetting: stabileste din ce tara provin vizitatorii; este complet anonim si este 

folosit doar pentru a targeta continutul; 

• inregistrare: anunta daca vizitatorul este inregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste 

cookie-uri pentru a arata contul cu care este inregistrat vizitatorul si daca are 

permisiunea pentru un serviciu anume; 



• publicitate: permite Administratorului site-ului sa afle daca un vizitator a vizualizat 

sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand a vazut 

mesajul publicitar. 

 
 
2. Ce este un cookie? 

 
Cookie-ul este un fisier alfanumeric, de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, 

dispozitivele mobile sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza 

Internetul. 

 

Cookie-ul este instalat prin solicitare a webserver-ului unui browser (ex: Chrome, Firefox, 

Opera, Safari, Internet Explorer) si este inofensiv (nu contine programe software, virusi sau 

spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului). 

 

 

Doar webserver-ul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un 

utilizator revine pe website-ul asociat webserverului respectiv. 

 

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate. 

 
 
Exista 2 categorii mari de cookie-uri: 

• Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al 

browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe 

web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului. 

 

• Cookie-uri persistente - acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau 

echipament si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie. 

Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care 

il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv - cunoscute sub numele de "third party 

cookies" - sau cookie-uri plasate de terti - care pot fi folosite in mod anonim pentru a 

memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai 

relevanta pentru utilizatori. 

 
 
3. Ce sunt cookie-urile "third party" 
 
Anumite parti de continut de pe anumite site-uri pot fi plasate pe website-ul accesat, de catre 

terte parti prin intermediul bannerelor, boxurilor, linkurilor, codurilor de anliza sau urmarire, 

codurilor de embed, plug-in-urilor social media - iar toate aceste instrumente pot contine 

cookie-uri. Ele se numesc "third party cookies" pentru ca nu sunt plasate de Administratorul 

website-ului respectiv si este de datoria furnizorilor terti sa se supun legilor in vigoare si 

politicilor de confidentialitate ale detinatorului site-ului. 
 
 



 
4. Lista cookie-urilor tertilor (airportcluj.ro) - third-party cookies: 
 
i. PHPSESSID 

 

Nume - PHPSESSID 

Continut - ntun7avtrdbf43638f4h8hcc07 

Domeniu - airportcluj.ro 

cale  - / 

Trimis pentru – Orice tip de conexiune  

Accesibil prin script  - da 

Creat – la acesare  

Expira – Cand browser-ul inchide sesiunea  

 

ii._ga 

 

Nume : _ga 

Continut : GA1.2.2020965778.1557554378 

Domeniu - airportcluj.ro 

cale  - / 

Trimis pentru – Orice tip de conexiune  

Accesibil prin script  - da 

Timp de stocare – 2 ani de la data crearii  

 

 

iii. _gid 

 

Nume : _gid 

Continut: GA1.2.372925590.1565253144 

Domeniu - airportcluj.ro 

cale  - / 

Trimis pentru – Orice tip de conexiune  

Accesibil prin script - da 

Timp de stocare – 2 zile de la data crearii  

 

 

iv. Database storage 

 

Origin: http://airportcluj.ro 

Size on disk - 254 B 

Ultima modificare - Vineri, August 9, 2019 at 10:30:42 AM 

 
 
 
Informatii despre politica de confidentialitate Google pe 

https://policies.google.com/terms?hl=en#toc-protection. 
 
 
5. Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor? 
 
Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni si permit unui website 

sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira 

sau este sters. Duratele dupa care expira cookie-urile de pe site-ul airportcluj.ro sunt declarate 

in lista de mai sus. 

 

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc navigarea pe Internet. 

https://policies.google.com/terms?hl=en#toc-protection


 
6. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? 
 
Cookie-urile ajuta la functionarea eficienta a Internetului si au ca rezultat navigarea 

prietenoasa si personalizata fiecarui utilizator. 

 

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri dificil sau chiar 

imposibil de folosit. 

 

Printre alte intrebuintari ale cookie-urilor, enumeram: 

 

• continut potrivit preferintelor vizitatorului, pe categorii (stiri, sport, servicii, oferte 

etc.); 

• setari adaptate vizitatorului (retinere parole, preferinte de limba); 

• retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet. 

 
7. Securitate si confidentialitate 
 
Cookie-urile NU sunt virusi! Totusi, cookie-urile pot fi folosite in scopuri negative, ca o 

forma de spyware. Multe produse anti-spyware marcheaza insa cookie-urile pentru a fi sterse 

in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. 

 

In general, browser-ele au setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de 

acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a 

vizitat un website. 
 
 

8. Cum pot fi oprite cookie-urile? 
 
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau 

browser-ul poate fi setat astfel incat sa accepte cookie-uri de la un site anume. 

 

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Accesati 

optiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii. 

 

Pentru a intelege aceste setari de cookie-uri, puteti consulta urmatoarele URL-uri: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Opera 

• Safari 

• Internet Explorer 

 
9. Linkuri utile 

 

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul Your Online Choices 

Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri si utilizarea lor, puteti accesa 

website-ul oficial al Uniunii Europene. 
 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=ro
https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/
https://ec.europa.eu/info/cookies_ro

