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Politica de utilizare cookies 

 
https://vl.prefectura.mai.gov.ro/ utilizează cookie-uri. 
 
Pentru a asigura buna funcţionare a site-ului Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, putem plasa 
în computerul dumneavoastră mici fişiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. 
 
În acest moment, https://vl.prefectura.mai.gov.ro/ foloseşte următoarele cookie-uri: 
 
Denumire: cookieconsent_status 
Valori: 1 
Valabilitate: 1 an 
Descriere: influenţează afişarea sau neafişarea mesajului privind politica de utilizare a cookies-
urilor. Cookie-ul este setat la click pe link-ul de accept al politicii de utilizare. 
 
Denumire: PHPSESSID  
Valori: string generat aleatoriu  
Valabilitate: pe durata sesiunii 
Descriere: influenţează funcţionarea website-ului pentru păstrarea şi transmiterea variabilelor de 
sesiune. Este generat automat și expiră la închiderea browserului dvs. 
 
Denumire: cookiesession1 
Valori: string generat aleatoriu  
Valabilitate: 1 an 
Descriere: este folosit pentru securizarea website-ului. Este generat automat și are valabilitate 1 
an. 
 
Denumire: srs_unique_visitor 
Valori: 1 
Valabilitate: pe durata sesiunii 
Descriere: înregistreaza accesarea unei pagini din site. Expiră la închiderea browserului dvs. 
 
 
De asemenea, în cadrului website-ului https://vl.prefectura.mai.gov.ro/ pot fi inserate 
videoclipuri găzduite pe www.youtube.com şi module specifice paginii de Facebook a Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Vâlcea. Pentru monitorizarea traficului, https://vl.prefectura.mai.gov.ro/ 
foloseşte serviciul Google Analytics. Website-urile respective setează automat cookie-uri pe care 
https://vl.prefectura.mai.gov.ro/ nu le controlează, politica de confidenţialitate specifică acestor 
siteuri fiind disponibilă la următoarele adrese: 
https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ 
https://www.facebook.com/help/cookies/ 

http://www.youtube.com/
https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
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Ce se înţelege prin cookie-uri? 
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau 
dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o 
perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră, cu scopul de a facilita navigarea (prin 
reţinerea datelor de logare sau a adresei dumneavoastră IP) sau de a menţine anumite setări (de 
exemplu limba în care doriţi să fie afişat un site, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de 
afişare), pe care astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi 
de pe o pagină pe alta. 
Există şi pericole în folosirea cookie-urilor, precum posibilitatea ca informaţiile personale să ajungă 
la persoane străine, astfel că este recomandat să le mai ştergeţi la un anumit interval de timp 
(lucru ce poate fi realizat foarte simplu din meniul browser-ului). 
 
Cum se folosesc cookie-urile? 
Un cookie este un fragment mic de text creat în browser de site-ul web pe care îl accesaţi. Cu 
ajutorul acestuia, site-ul web reţine informaţii despre vizita dvs, în scopul de a efectua 
transmiterea unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice sau pentru analiza 
vizitatorilor pentru care softul de analytics furnizat de o terţă parte generează un cookie de 
analiză. Browserul dumneavoastră va informa softul de analiză daca aveţi acest cookie, iar dacă 
nu, acesta va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul, 
precum şi frecvenţa cu care o fac. Atât timp cât nu sunteţi înregistrat pe site, acest gen de cookie 
nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, fiind folosite doar în scop statistic. 
Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a stoca sau prelucra datele 
dumneavoastră personale. 
Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici. 
 
Cum puteţi controla cookie-urile? 
Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate 
îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest 
lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător. 
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se 
găsesc de regulă în secţiunea de "opţiuni" sau în meniul de "preferinţe" al browserului 
dumneavoastră. 
Pentru a înţelege aceste setări, următoarele link-uri pot fi folositoare, altfel puteţi folosi opţiunea 
"ajutor" a browserului pentru mai multe detalii: 
• Setări cookie-uri în Internet Explorer 
• Setări cookie-uri în Mozilla Firefox 
• Setări cookie-uri în Google Chrome 
• Setări cookie-uri în Safari 
 
Pentru mai multe informaţii despre setările asupra cookie-urilor generate de terţi, puteţi consulta 
suplimentar site-ul Your Online Choices 
 
 
Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidenţialitate, puteţi accesa şi următoarele 
link-uri: 
• Drept online 
• IAB Europe 
• Cookies on the Guardian's website 
• Wikipedia - Cookie 
 
 
  


