
Politică de confidențialitate 
A. Politica de utilizare Cookie-uri. 
Această politică se referă la cookie-urile și paginile web deținute și operate de Comuna Tașca, județul 
Neamț, cu sediul în comuna Tașca, Județ Neamț, România, (denumită în continuare Comuna Tașca). 
B. Ce sunt Cookie-urile? 
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, 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 un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, 
Firefox) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa 
informațiile de pe hard driverul utilizatorului). 
C. La ce sunt folosite Cookie-urile? 
Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un  
mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență 
plăcută de navigare și susțin eforturile Comunei Tașca pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: 
(ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate 
relevanță). De asemenea, sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să 
înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea 
structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului. 
D. Ce Cookie-uri folosim? 
Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân 
în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). 
Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada în parametrii Cookie-ului sau până sunt 
șterse manual de utilizator. 
E. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site? 
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: Cookie-uri de performanță a site-ului, 
Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare. 
F. Conțin Cookie-urile date personale? 
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele 
mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin 
utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. 
Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. 
G. Ștergerea Cookie-urilor. 
În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe 
terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a 
Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când 
Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de 
administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea 
folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web. 
H. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? 
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei 
experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea 
sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. 
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar 
că această nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul 
de navigare. 
Exemple de întrebuințări importante ale cookieurilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator 
prin intermediul unui cont): 
– Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii. 
– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor. 
– Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode,funcții 
de safe search). 



– Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru 
un anumit utilizator pe un site. 
– Furnizarea de publicitate mai relevanță pentru utilizator. 
– Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de 
trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website 
(ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a 
utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor. 
I. Securitate și probleme legate de confidențialitate. 
Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa 
că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplică sau replică pe alte rețele 
pentru a se rula sau replică din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate 
viruși. 
Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre 
preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, 
cookieurile pot fi folosite că o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest 
fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de 
ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware. 
În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare 
a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. 
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri: 
Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, 
este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se 
transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau 
persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie 
pot fi interceptate. 
Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o rețea 
necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizata). 
Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu 
solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate 
pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii 
utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să 
fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale. 
K. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies. 
Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari 
folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul 
utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele. 
Mai jos va oferim câteva sfaturi care va pot asigura că nevigati fără griji însă cu ajutorul cookie-
urilor: 
a. Instalați-va și updatati-va constant aplicații antispyware. 
b. Dacă nu va deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizeaza computerul, puteți 
seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces. 
c. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge 
datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Această este o varianta de a 
accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii 
navigare. 
d. Particularizati-va setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflectă un nivel 
confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor. 
Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. 
Astfel, împiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile 
browserului sau să descarce software periculos. 
 



Asigurați-va că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizează 
exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. 
Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să va bucurați de acces pe cele mai bune 
și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor 
de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să 
puteți naviga cu încredere pe internet. 
L. Cum pot opri cookie-urile ? 
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se 
găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău. 
Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta 
browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești inregistat folosind 
cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii. 
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de 
vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a acceptă cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea 
publicitate online. 
În lista de mai jos poţi găsi mai multe informaţii despre cum să dezactivezi modulele cookie sau cum 
să gestionezi setările modulelor cookie pentru browserul pe care îl utilizezi: 
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
• Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-… 
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
• Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 
Termeni şi condiţii de utilizare a siteului www. www.comunatasca.ro 
Acceptarea condițiilor - www.comunatasca.ro este domeniul oficial al Comunei Tașca, Judet Neamț 
(denumit în continuare „Comuna Tașca„) pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună 
înţelegere a activităţilor Comunei Tașca. 
Utilizarea site-ului www. www.comunatasca.ro (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea 
în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. 
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în 
continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în 
continuare „Utilizatori”. 
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le 
putea consulta în orice moment. 
Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în 
continuare. 
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze 
accesarea acestui serviciu. 
Descrierea serviciilor. 
Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www. www.comunatasca.ro oferă Utilizatorilor informaţii, 
acte normative, decizii, hotărâri, reglementări şi ştiri referitoare la institutia descrisa mai sus. 
Ce este un serviciu electronic? 
În cadrul domeniului www.comunatasca.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin 
Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi Comuna Tașca. 
Servicii electronice oferite de domeniului www.comunatasca.ro: 
- servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient 
la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise de către Comuna Tașca; 
Neangajarea răspunderii. 
Comuna Tașca întreţine acest domeniu pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile 
sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La 
semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora. 
Informaţia oferită: 
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-este exclusiv de natură generală; 
-nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată; 
-poate conţine legături web spre alte site-uri aspura conţinutului cărora Comuna Tașca nu deţine nici 
un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate. 
Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. 
Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate 
autentice. 
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu 
întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. 
De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, 
pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site. 
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei 
daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca 
Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. 
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Comunei Tașca de a respecta 
legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Comunei Tașca impuse de lege. 
Reguli generale. 
Administratorul siteului declară următoarele: 
-va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului siteului; 
-va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune 
condiţii a siteului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare 
de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive; 
-pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate 
modifica condiţiile şi termenii de utilizare. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire 
la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispoziţiile Regulamentului UE 679/2016 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.  
În legătură cu toate solicitările legate de datele dvs., de protecţia datelor în cadrul Comunei Tașca sau 
orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: primaria_tasca@yahoo.com. 
Scopul prelucrării datelor îl reprezintă:  
Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către Comuna Tașca sunt următoarele: 
-Comunicare prin e-mail. Putem folosi aceste informații pe care ni le-ați oferit pentru a vă trimite 
comunicări prin mesaje pe căsuța poștală electronică. 
-Analiză statistică. Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit 
și care ne este publicul. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru 
a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică 
posibilă. 
-Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare 
măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect 
la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau 
distrugerile accidentale sau ilegale. 
Prelucrăm datele dumneavoastra personale, numele, prenumele, CNP, adresa de domiciliu, 
pentru: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care rezultă din exercitarea autorităţii 
publice cu care este învestită Comuna Tașca in temeiul legii. 
Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele 
prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru: 
– realizarea interesului dumneavoastră legitim si realizarea interesului public si a obligatiilor legale / 
atributiilor conferite de actele normative in vigoare 



 
-Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un 
contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de 
exemplu, legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse); 
atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru 
interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea 
securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale 
prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau 
interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în 
scopuri oficiale. 
-Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, 
administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel 
mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți Website-
urile noastre, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea Website-urilor noastre; pentru 
operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și 
de cercetare; pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât 
să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru 
dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-urile noastre în siguranță. 
-În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul 
dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul printr-o nota de informare, în mod transparent, 
atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți 
consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail primaria_tasca@yahoo.com. Cu 
toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc 
înainte de retragerea acestuia. De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, 
precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a 
drepturilor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm 
drepturile în cazul unor eventuale litigii. 
-Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de 
profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice 
pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile 
cu scopurile pentru care le-am colectat. 
-Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea 
intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu 
doar o obligație profesională a functionarilor publici, ci și o valoare esențială. 
-Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor 
menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către personalul 
compartimentului. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse. 
Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita? 
Potrivit Regulamentului UE 679/2016 beneficiaţi de:  
-dreptul de acces; puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și 
informații privind specificul prelucrării; 
-dreptul la rectificarea datelor; puteți să ne solicitati să modificam datele dvs. personale incorecte ori, 
după caz, completarea datelor care sunt incomplete; 
-dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);  puteți solicita stergerea datelor personale atunci 
cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) 
v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri 
legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv datele trebuie sterse conform legislației 
relevante; 
-dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (daca persoana vizata contestă exactitatea 
datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă datele sunt solicitate opentru constatarea, exercitarea sau 



apararea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea 
prelucrării datelor dvs. Personale; 
-dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să 
ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și 
care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei 
alte entități, dacă este posibil din punct de vedere ethnic; 
-dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri; vă puteți 
opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, 
precum și prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. 
specifică; 
-dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteți 
să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ; 
-dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter 
personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în 
cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile; 
dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei 
decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere; 
-dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu carcter personal ale dvs. 
Contact 
Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus vă rugăm să vă adresaţi prin cerere scrisă 
prin e-mail: primaria_tasca@yahoo.com. 
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