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Politica de Cookies 
  

Despre cookies 
 

Site-ul sematra.ro este deținut și administrat de S.C. SECURITY MANAGEMENT & TRAINING 
SRL având Codul Unic de Inregistrare 42308716, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. 
J22/602/2020, cu sediul în Iași, Std. Nicorita, nr. 16, camera 4, CP 700397, telefon: 0721 162 
600, 0726 141 607, e-mail: office@sematra.ro. 
 

Site-ul sematra.ro folosește cookie-uri proprii, cât și de la terți pentru a furniza Vizitatorilor / 
Utilizatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și intereselor 
acestora. 
Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării de servicii multiple de care 
Vizitatorul/Utilizatorul se bucură pe internet, astfel: 
 Personalizarea unor setări precum: menținerea opțiunilor pentru diverse magazine, 
campanii, oferte din secțiunea de administrare cu efecte asupra imbunătățirii flexibilității 
(accesarea preferințelor vechi prin accesarea butoanelor "înainte" și "înapoi"), 
 Cookie-urile oferă proprietarului site-ului un feedback important asupra modului în care 
acesta este folosit de către utilizatori, în vederea optimizării site-ului, 
 Aplicațiile multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri pot să fie incluse într-un anumit site 
pentru a crea o experiență mai bună de navigare, 
 Se îmbunătățește eficiența publicității online. 
 

  

Ce este un cookie? 
 

Un cookie este un fisier alfanumeric, de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, 
terminalul mobil sau alte echipamente ale unui Utilizator de pe care se accesează Internetul. 
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către webserver-ul unui browser (ex: Internet 
Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" - nu conține programe software, viruși sau spyware 
și nu poate accesa informațiile de pe HDD terminalului Vizitatorului/ Utilizatorului. 
Durata de existență a unui cookie este determinată și limitată în timp, iar, din punct de vedere 
tehnic, doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care 
Utilizatorul se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. 
Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai 
multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. 
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Exista 2 categorii mari de cookie-uri: 
 Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-
ului web pentru ca acesta să le memoreze până când Utilizatorul părăsește website-ul respectiv 
sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau 
pe retele de socializare). 
 Cookie-uri persistente - acestea sunt stocate pe HDD unui computer / echipament informatic 
(în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le 
includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl viziteaza Utilizatorul la momentul 
respectiv (cookie-uri plasate de terți) - care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora 
interesele unui Utilizator, astfel încât sa fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru Utilizatori. 
 

  

Care sunt avantajele cookies? 
 

Un cookie conține informații care fac legatura între un web-browser (Vizitatorul/Utilizatorul) și 
un anumit web-server (website-ul).Daca un browser reacceseaza webserver-ul respectiv, 
acesta poate citi informația deja stocată si va reacționa în consecință. 
Cookie-urile asigură utilizatorilor o navigare eficientă și susțin eforturile website-urilor pentru a 
oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințe în materie de confidențialitate online, 
opțiuni privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă. 
 

  

Care este durata de viață 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 singura sesiune și nu mai sunt reținute odată 
ce Vizitatorul/Utilizatorul a parasit website-ul, iar alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de 
fiecare dată când Vizitatorul/Utilizatorul revine pe acel website. 
Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un Vizitator/Utilizator în orice moment prin 
intermediul setărilor browser-ului. 
 

  

Ce sunt cookies plasate de terți? 
 

Anumite secțiuni de pe unele site-uri pot fi furnizate/accesate și prin intermediul unor terțe 
părți/furnizori (ex: știri, videoclip-uri, reclame, etc). 
Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului si ele se numesc 
"third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii 
terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale 
deținătorului site-ului. 
 

  

Cum sunt folosite cookie-urile de către sematra.ro ? 
 

O vizită pe site-ul sematra.ro poate plasa cookie-uri în scopuri de: 
 Securitate 
 Funcționalitate 
 Performanță 
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Cookie-uri de securitate 
Site-ul sematra.ro utilizează cookie-uri de securitate pentru a autentifica utilizatorii, pentru a 
preveni utilizarea frauduloasă a datelor de conectare și pentru a proteja datele utilizatorilor 
impotriva accesării neautorizate. 
 

Cookie-uri de funcționalitate 
Cookie-urile de functionalitate ajută website-ul să funcționeze și să ofere serviciile așteptate de 
vizitator (de ex. - navigarea pe pagini web sau accesarea zonelor securizate ale site-ului). Fără 
aceste cookie-uri, website-ul nu poate funcționa corect. 
 

Cookie-uri de performanță 
Cookie-urile de performanță colectează date anonime despre vizitele utilizatorilor pe website 
în scopuri statistice. Acestea nu conțin și nu colectează informații personale și sunt utilizate 
pentru a imbunătăți experiența vizitatorilor pe acest site. Informațiile oferite de aceste tipuri de 
cookie-uri sunt utile pentru înțelegerea modului de utilizare a site-ul de către utilizatori (de ex. 
– daca un utilizator a mai vizitat site-ul pana acum sau nu, la ce pagini s-a uitat sau cum a gasit 
site-ul). Aceste informatii sunt folosite pentru a îmbunătăți serviciile site-ului și pentru a oferi 
utilizatorilor o experiență cât mai placută. 
 

  

Tipul de informații stocate și accesate prin intermediul cookies 
 

Cookie-urile pastrează informații intr-un fișier care permite unui site să recunoască un browser. 
Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră/este șters. 
Cookie-urile stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe 
Internet ( ex: setarea limbii de accesare; păstrare user logat; securitatea online banking). 
 

  

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? 
 

Cookie-urile sunt importante pentru asigurarea funcționării eficiente a Internetului și a unei 
experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. 
Refuzarea/dezactivarea cookie-urilor poate conduce la imposibilitatea utilizării unor site-uri. 
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamnă că Vizitatorul nu va mai primi publicitate 
online - ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele/interesele acestuia, 
evidențiate prin comportamentul său de navigare. 
Exemple de utilizări importante ale cookie-urilor și care nu presupun / nu necesită autentificarea 
unui Vizitator prin intermediul unui cont: 
 Conținut și servicii adaptate preferințelor Vizitatorului/Utilizatorului - categorii de știri, meteo, 
sport, hărți, servicii publice, site-uri de entertainment și de călătorie. 
 Oferte adaptate intereselor Vizitatorilor/Utilizatorilor – reținere de parole, preferințe de limbă. 
 Reținerea de filtre protecție copii privind conținutul pe Internet - opțiuni și funcții family mode/ 
safe search, limitare  frecvență difuzare reclame. 
 Furnizarea de publicitate relevantă pentru Vizitator/Utilizator. 
 Masurare, optimizare și caracteristici Analytics – confirmare un anumit nivel de trafic pe un 
website, tip de conținut vizualizat și modul în care un Vizitator/Utilizator ajunge pe un website. 
 

  

Securitate si probleme legate de confidentialitate 
 

Cookie-urile NU sunt viruși! Nu sunt alcătuite din fragmente de cod, prin urmare nu pot fi 
executateși nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele 
pentru a se rula sau replica din nou. 
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Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Întrucât stochează informații despre 
preferințele/istoricul de navigare ale Vizitatorilor, cookies pot fi folosite ca o formă de Spyware. 
Drept urmare, multe produse anti-spyware marchează, în mod constant, cookie-urile pentru a 
fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware. 
În general, browserele au integrate setari de confidențialitate cu diferite nivele de acceptare a 
cookie-urilor, perioade de valabilitate și stergere automata dupa părăsirea unui site. 
 

  

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă 
 

Urmare a faptului că marea majoritate a celor mai vizitate site-uri folosesc cookie-uri, acestea 
sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul Vizitatorului pe site-
urile cele mai răspândite și utilizate, printre care: Youtube, Gmail, Yahoo, etc. 
Metode care pot asigura o navigare sigură: 
 Particularizarea setărilor de cookie-uri ale browser-ului pentru asigurarea unui nivel 
confortabil al securității utilizării cookie-urilor. 
 În cazul existenței unui singur utilizator al computerului și prezența cookie-urilor nu este 
deranjantă, se pot seta durate mari de expirare și de stocare a istoricului de navigare si al 
datelor personale de acces. 
 În cazul existenței mai multor utilizatori ai computerului, se recomandă setarea browser-ului 
pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată cand acesta este inchis. 
 Instalarea si update-ul constant al aplicatiilor anti-spyware. 
 

  

Actualizarea constantă a browser-ului 
 

Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează prin exploatarea vulnerabilităților / 
punctelor slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. 
Drept urmare, se recomandă actualizarea constantă a browserelor întrucât noile versiuni ale 
acestora asigură un nivel ridicat de securitate 
 

  

Modul de oprire a cookie-urilor 
 

Refuzarea/dezactivarea cookies poate conduce la imposibilitatea utilizării unor site-uri. 
Refuzarea/dezactivarea cookies nu inseamnă că Vizitatorul nu va mai primi publicitate online. 
Toate browserele moderne oferă posibilitatea modificării setările de cookie-uri. Aceste setări se 
găsesc de regulă în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browserului folosit.  
Un browser poate fi configurat să nu accepte cookies ori să accepte doar de la un site anume. 
 

  

Acordul tau 
 

Prin utilizarea site-ului sematra.ro, ne dai acordul tău de a plasa cookie-uri pe echipamentul 
tău. Dacă alegi să nu primesti cookie-urile noastre, nu putem să îți garantam că experiența ta 
de navigare va fi la fel de placută. 
 

  

Amendamente 
 

În cazul în care hotărâm modificarea prezentei Politici de Cookies, vom publica pe site noua 
versiune care va inlocui versiunea actuală. 
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