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Politica de Cookie 

 

 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE  (regulamentul general 

privind protecția datelor), vizitatorii site-urilor web au dreptul să fie informați în mod specific și la zi 

despre toate datele care sunt colectate despre ei, scopul colectării cât și despre, unde și cui sunt 

transmise aceste date.  

Website-ul Transilvania Investments Alliance (www.transilvaniainvestments.ro) folosește cookie-uri 

pentru a furniza vizitatorilor o experiență optimă de navigare. Cookie-urile au rolul de a facilita 

accesul și livrarea serviciilor folosite de utilizatorii de Internet, precum personalizarea anumitor setări 

(limba, țara, etc).  

Prin această politică intenționăm să vă informăm despre:  

• Ce tip de cookie-uri există pe site-ul nostru; 

• Cât timp persistă acestea în browser-ele vizitatorilor; 

• Care este scopul acestor cookie-uri. 

Regulamentul GDPR permite stocarea de cookie-uri pe echipamentele dumneavoastră daca sunt 

strict necesare pentru buna funcționarea a site-ului web.   

Ce este un cookie?   

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni pe care site-urile web îl transmit browser-ului și care este 

stocat pe dispozitivul utilizatorului, cum ar fi computerul personal, telefonul mobil, tabletă etc. 

Aceste fișiere sunt utilizate de către website să-și amintească informații despre vizitele utilizatorilor, 

cum ar fi preferințele de limbă și alte opțiuni. 

Cum folosim cookie-urile?  

Prin consimțământul acordat, utilizatorul permite instalarea cookie-urilor pe dispozitivul său pentru a 

ne spune informații în funcție de tipul de cookie folosit, cum ar fi:  

• Informații statistice cu privire la utilizarea website-ului  

• Preferințele de limbă pentru site etc. 
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Tipuri de cookie-uri folosite 

Website-ul Transilvania Investments Alliance folosește: 

1. Cookie-uri strict necesare fără de care nu putem asigura funcționalitatea optimă a acestuia . 

În legătură cu acestea nu vă puteți manifesta opțiunea, dacă doriți să utilizați acest site . 

2. Cookie-uri de funcționalitate ce colectează informaţii care sunt anonimizate despre modul în 

care utilizaţi site-ul web, de exemplu, ce pagini accesaţi cel mai des, limba utilizată. Aceste 

date pot fi utilizate pentru optimizarea acestuia şi pentru a vă facilita navigarea în cadrul 

paginilor web. 

3. Cookie-uri de performanță (analiză statistică) folosite pentru a colecta informații cu privire la 

modul în care utilizatorii interacționează cu website-ul nostru, care urmează să fie analizate 

pentru a ne ajuta să aducem îmbunătățiri, sunt anonimizate și nu pot fi folosite pentru a 

identifica utilizatorii individuali. 

În tabelul de mai jos, sunt prezentate cookie-urile folosite de website-ul nostru: 

Denumire Activare Valabilitate 

PHPSESSID accesare pagina durata sesiunii browserului 
pll_language accesare pagina 1 an 
_ga accesare pagina 2 ani 

_ga_0CN50FK0D6 accesare pagina 2 ani 

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, 

adică nu de către Transilvania Investments Alliance S.A., caz în care aceste cookie-uri sunt denumite 

cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).  

Google a setat un număr de third party cookie-uri pe orice pagină  care include o hartă Google. Deși 

nu avem control asupra cookie-urilor stabilite de Google, ele au capacitatea de a colecta date pentru 

a măsura numărul și comportamentul utilizatorilor Google Maps. De asemenea, Google a setat pe 

orice pagină care include un formular protejat de tehnologia reCAPTCHA v3, cookie-urile: 

Denumire Activare Valabilitate 
ANID accesare pagina care conține formulare 1 an 
CONSENT accesare pagina care conține formulare 20 ani 

NID accesare pagina care conține formulare 6 luni 
1P_JAR accesare pagina care conține formulare 1 lună 

__utma accesare pagina care conține formulare 2 ani 
__utmz accesare pagina care conține formulare 6 luni 

CGIC accesare pagina care conține formulare 6 luni 
OGPC accesare pagina care conține formulare 1 săptămână 
OTZ accesare pagina care conține formulare 1 săptămână 

PAIDCONTENT accesare pagina care conține formulare 1 lună 
SNID accesare pagina care conține formulare 6 luni 

Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri, inclusiv despre cum le puteți sterge de pe 

calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră, puteți accesa: https://www.cookiebot.com/en/internet-

cookies/. 

Pentru întrebări sau mai multe detalii cu privire la Politica de Cookie-uri, vă rugăm să scrieți un email 

la adresa dpo@transilvaniainvestments.ro 

          Actualizat, 08.08.2022 
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