
  Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţa a Persoanelor Ploiesti doreste setarea cookie-urilor pe 

calculatorul dumneavoastra pentru a ne ajuta sa imbunatatim experienta dvs. pe site-urile noastre.  

     Noua legislatie a UE ne cere sa va informam cum folosim cookie-urile. Prin acest text va explicam 

cum utilizam cookie-urile. 

     Consideram ca este important sa va protejam confidentialitatea si sa fim deschisi asupra modului in 

care utilizam datele dumneavoastra. Aceasta instiintare este pentru a va mentine informat si pentru a va 

ajuta sa va bucurati de site-urile noastre. 

 Ce sunt cookie-urile? 

     Un cookie este pur si simplu un fisier text care contine bucati de date, colectate atunci cand vizitati un 

site. Este proiectat pentru a ajuta site-urile sa identifice activitatea trecuta a utilizatorilor. Acest lucru 

poate include actiunea de a urmari daca ati facut click pe link-uri speciale sau pagini, daca v-ati conectat 

la profilul dvs., sau daca ati citit anumite pagini intr-o perioada de mai multe luni sau chiar ani. 

     Exista diferite tipuri de cookie-uri si fara ele site-urile nu ar putea functiona in modul in care     v-ati 

obisnuit sa le utilizati. 

     Site-ul   Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa a Persoanelor Ploiesti utilizeaza cookie-uri 

speciale pentru a va oferi cea mai buna experienta posibila si sunt utilizate doar acele cookie-uri pe care le 

consideram necesare si utile. 

     Potrivit noilor reglementari, va explicam ce tipuri de cookie-uri sunt folosite pe acest site, astfel incat 

sa puteti decide daca sunteti multumit, daca doriti sa stergeti cookie-urile existente sau chiar dezactiva 

folosirea cookie-urilor atunci cand vizualizati site-urile noastre. 

  

Clasificare cookie-uri pentru   Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţa a Persoanelor Ploiesti  

Cookie-uri strict necesare 

http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/  foloseste cookie-uri “strict necesare” pentru: 

-A ne asigura ca va conectati la serviciul corespunzator cand modificam modul in care functioneaza site-

ul nostru 

Cookie-urile http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/  clasificate ca “strict necesare”, NU vor fi folosite pentru: 

-Strangerea de  informatii care ar putea fi utilizate pentru promovarea serviciilor catre dvs. 

-Inregistrarea preferintelor dvs. dupa ce incheiati vizita curenta. 

     Cookie-urile de “Sesiune” inregistreaza actiunile dvs. intr-o singura sesiune de navigare. Aceasta 

“sesiune” incepe atunci cand pagina este deschisa si se termina atunci cand este inchisa. Atunci cookie-

urile sunt sterse pentru totdeauna. 



     Prin accesarea site-ului nostru va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor “strict 

necesare”. 

     Daca blocati aceste cookie-uri, nu va putem garanta securitatea sau prezice cum va evolua site-ul 

pentru dvs. 

     Mai jos o lista de cookie-uri din categoria “strict necesare” generate: 

  

Nume 

Cookie 
Tip de Cookie Data expirare cookie Categorie 

Tip de 

utilizare 

PHPSESSID 
Cookie de 

„Sesiune” 

La inchiderea browser-

ului de internet 
Mediu Sesiune 

  

Cookie-uri privind functionalitatea 

     Acestea inregistreaza alegerile pe care le faceti (cum ar fi limba preferata) si va ofera caracteristici de 

utilizare personalizate. Ele pot inregistra modificarile pe care le-ati facut pe site. Informatiile pe care le 

colecteaza pot fi facute anonime. Ele se refera strict la site-urile noastre si nu pot urmari alte site-uri pe 

care le vizitati. 

Care este durata de viaţă 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. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură 

sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte 

cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri 

persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul 

setărilor browser-ului 

Cum puteți controla cookie-urile? 

     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 

browser-elor 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. 


