Cookies
Vă informăm că site-ul www.ifptr.ro folosește module cookies pentru a oferi servicii
mai bune utilizatorilor și vizitatorilor săi.
Definiția modulelor cookie
Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis
de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către
navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Pe site-ul www.ifptr.ro,
cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Pentru
mai multe detalii, vă rugăm să accesați: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie
Rolul modulelor cookie
Aceste module permit navigarea rapidă și eficientă între pagini, memorarea
alegerilor, opțiunilor și preferințelor dumneavoastră, precum și optimizarea utilizării
site-ului web.
Informații accesate cu ajutorul modulelor cookie
Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului și conțin informații
precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de
păstrare a modulului cookie, o valoare - de regulă, un număr unic generat aleatoriu.
Fișierele cookies nu permit identificarea dumneavoastră personală.
Utilizarea modulelor cookies plasate la terți
Site-ul www.ifptr.ro utilizează module cookie pentru a menține autentificarea validă
timp îndelungat, pentru a reține preferințele de navigare și utilizare ale site-ului. În
ceea ce privește terții:


traficul de pe site-ul nostru este monitorizat cu Google Analytics, care
introduce propriile cookies. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să
accesați: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyt
icsjs/cookie-usage.

Durata de viață a unui cookie
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate
varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri
sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt
reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt
reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (“cookie-

uri persistente”). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice
moment prin intermediul setărilor browserului.
Gestionarea modulelor cookie utilizate de www.ifptr.ro
Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva
cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează
rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).
Pentru mai multe detalii și sfaturi tehnice, vă rugăm să accesați următoarele
resurse:







Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
Microsoft Cookies guide
All About Cookies

