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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

1. Cookie-uri 

Cookie-urile sunt fișiere text amplasate pe computerul sau dispozitivul 

dumneavoastră mobil atunci când ne accesați pagina de internet. 

Cookie-urile pot fi folosite în diferite scopuri. În primul rând, pot fi necesare 

pentru a asigura funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu, fără module 

cookie, poate fi dificil ca site-ul web să reţină că te-ai conectat. Acestea sunt 

denumite cookie-uri necesare, şi sunt active în mod automat, nefiind condiţionate de 

acordul vizitatorului. 

Dacă lași un comentariu pe site-ul www.englezaintensiv.ro, poți opta pentru 

salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt 

pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt 

comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an. 

Dacă mergi la pagina de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a 

determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date 

personale și este eliminat când închizi navigatorul. 

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile 

de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt 

păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. 

Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două 

săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi 

eliminate. 

 

2. Conținut înglobat de pe alte situri web 

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, 

imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comportă exact 

la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web. 

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, 

să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze 

interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu 

conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web. 

3. Analitice 

Cât timp îți păstrăm datele? 

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o 

perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile 

următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare. 

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm 

și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți 

utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își 
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pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului web pot 

vedea și edita aceste informații. 

Pentru a alege să nu mai fiți urmărit de Google Analytics vă rugăm să vizitați 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Ce drepturi ai asupra datelor tale 

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest site web, poți cere să primești un 

fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate 

datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele 

personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care 

suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate. 

Unde îți trimitem datele 

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a 

spamului. 

4. Informațiile mele de contact: 

 email: protraduceri@gmail.com  

 facebook: https://www.facebook.com/Englezaintensivro-110659090665810/  

 Despre mine: 

 Mă numesc Mariana Gheorghe, sunt profesoară de limba engleză, 

traducător și interpret, trainer Cambridge English Assessment și 

Membru British Council Addvantage.  

În timpul liber lucrez cu multă pasiune și dăruire la acest website 

(www.englezaintensiv.ro), oferind în mod gratuit acces la zeci de subiecte și modele 

de subiecte cu rezolvări  ale testului de limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a 

cu program intensiv. Acest website oferă resurse complete și gratuite elevilor care 

se pregătesc pentru susținerea testului de limba engleză pentru admiterea în clasa a 

V-a cu program intensiv. Scopul principal este acela de a acomoda candidații cu 

specificul și exigențele acestui examen, iar testele propuse sunt fie subiecte reale de 

examene susținute în perioada 2010-2019, fie modele de teste elaborate în 

conformitate cu programa școlară privind studiul intensiv al limbii engleze.  

Mult succes! 
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