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Politica de utilizare a cookie-urilor 
a website-ului ACM4.RO 

Această politică se referă la cookie-urile utilizate pe Website-ul acm4.ro. 

Prin „Website-ul acm4.ro” înțelegem orice pagina web (website, landing page, subdomeniu etc.) 

deținută, administrată sau aflată sub umbrela ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR. 4 BUCURESTI 

S.A. („ACM4”). 

Vă rugăm să consultați această secțiune în mod regulat, deoarece politica poate suporta 

modificări sau actualizări. Orice modificări semnificative ale acestei politici vor fi notificate. 

În completarea acestei notificări, vă rugăm să citiți și Politica de confidențialitate. 

Cookie preferences: Necesar Eliminati Cookie 

CINE SUNTEM NOI 

În septembrie 1949 s-a hotărât înfiinţarea unei organizaţii de construcţii şi montaj având ca scop 

principal construirea Combinatului poligrafic “Casa Scânteii”. 

Această organizaţie apare la 1 aprilie 1950 sub numele de “Întreprinderea de Construcţii şi 

Instalaţii”. Denumirea organizaţiei a suportat câteva modificări de-a lungul timpului pentru ca în 

anul 1984 să devină “Antrepriza de Construcţii şi Montaj Nr.4”, iar în 1992 a devenit societate pe 

acţiuni. 

Pe parcursul celor 6 decenii de experienţă ACM4 a construit atât în România cât şi în Germania. 

Pe parcursul existenţei sale, ACM4 a fost supusă la numeroase schimbări politice şi economice, 

însă a ştiut să se adapteze şi să se reinventeze cu fiecare ocazie. Astfel a rezultat o companie cu 

tradiţie, dar mereu preocupată de inovaţie şi servicii de calitate. 

Informații despre ACM4: 

Adresă: Șoseaua București-Ploiești nr. 7A, București 013682, România 

Date de înregistrare: înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/2004/1992, cod unic de 

înregistrare RO 335286 

Date de contact: office@acm4.ro | acm4.ro 

mailto:office@acm4.ro
http://www.acm4.ro/
http://www.e-nergiagp.com/
http://www.e-nergiagp.com/
https://e-nergiagp.com/politica-de-confidentialitate/
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DE CE FOLOSIM COOKIE-URI? 

Cookie-urile sunt foarte utile și îndeplinesc diferite funcții ce fac ca navigarea dvs. pe site să fie 

ușoară și plăcută. Ați putea spune că sunt ca niște „amintiri” pe care site-ul le păstrează despre 

dvs., ajutându-l să țină minte cum ați navigat pe paginile sale și alegerile pe care le-ați făcut pe 

parcurs. 

Puteți naviga mai ușor și mai rapid pe un site care își amintește de dvs., decât pe unul care nu 

vă recunoaște. De aceea, majoritatea site-urilor pe care le știți și vă plac folosesc cookie-uri. 

CE ESTE ÎNTR-UN COOKIE? 

Un cookie este un fragment simplu de informație sub forma unui fișier text foarte mic. Fiecare 

cookie în parte este unic și este compus din numele site-ului care l-a creat și un șir unic de cifre 

și litere. 

Majoritatea site-urilor plasează cookie-uri pe hard disk-ul dispozitivului tău (calculator, telefon 

mobil sau tabletă) când navighezi pe o pagină de internet. Acest lucru este posibil din browser – 

de exemplu Google Chrome, Internet Explorer, Safari sau Firefox. Un cookie poate fi citit și 

recuperat doar de site-ul care l-a creat. Site-urile nu pot niciodată să facă schimb de informații 

între ele prin cookie-uri. 

Unele cookie-uri sunt valabile doar pe durata vizitei tale. Aceste „cookie-uri de sesiune” dispar 

din calculatorul sau dispozitivul tău mobil după ce ai închis browserul. Alte cookie-uri rămân în 

calculatorul sau dispozitivul tău mobil după ce ai închis browserul și sunt valabile pentru o 

anumită perioadă de timp. Aceste „cookie-uri persistente” sunt activate de fiecare dată când 

vizitezi site-ul care le-a generat. 

CE NU ESTE ÎNTR-UN COOKIE? 

Cookie-urile (ca elemente de sine stătătoare) NU conțin: 

• Informații personale – nu poți fi identificat personal doar pe baza unui cookie. 

• Cod de program – spre deosebire de un virus informatic, un cookie nu este compus din 

cod, asta însemnând că nu este capabil să strice dispozitivul tău. 

ÎN CE SCOPURI FOLOSIM COOKIE-URILE? 

O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri: 

• cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului 
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• cookie-uri de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului 

• cookie-uri pentru publicitate personalizată 

 

Cookie-uri necesare 

 

În primul rând, pot fi necesare pentru a asigura funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu, 

cookie-urile pot fi folosite pentru asigurarea securității site-ului și a vizitatorilor, prin prevenirea 

falsificării inter site-uri. Aceasta categoriei de cookie-uri este activă în mod automat, nefiind 

condiţionată de acordul vizitatorului. 

Am inclus aici şi cookie-urile plasate pentru a vă afişa publicitate nepersonalizată (care reţin faptul 

că o reclamă a fost afişată), precum şi cele care ne măsoară audienţa pe site (fără însă a include 

componenta demografică ori de segmentare a audienţei), întrucât fără măsurarea traficului site-

ul nostru nu poate fi profitabil, iar regulile de protejare a vieţii private nu urmăresc a bloca 

afişarea publicităţii. 

Cookie-uri de analiză 

 

Cookie-urile de analiză colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc o pagină de 

internet, cum ar fi cele mai populare pagini, ce metodă de conectare a paginilor este cea mai 

eficace și dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile de internet. Aceste cookie-uri 

ne permit să oferim utilizatorilor o experiență de utilizare de înaltă calitate şi au rolul de a 

contribui la îmbunătățirea modului în care funcționează pagina noastră de internet, precum şi la 

segmentarea demografică a audienţei, care mai departe este folosită în personalizarea 

publicităţii dacă acest scop este permis. 

Nu în ultimul rând, atunci când integrăm în site plugin-uri ale reţelelor de socializare, acestea 

plasează cookie-uri social media pentru a permite redarea conţinutului (de ex. youtube), pentru 

a-ţi da posibilitatea să te loghezi folosind un serviciu terţ (de ex. Facebook sau Google), precum 

şi pentru a-ţi da posibilitatea să apreciezi sau să distribui o pagină sau un produs pe serviciul de 

socializare preferat. 

Cookie-uri pentru publicitate personalizată 

 

De asemenea, folosim cookie-uri pentru a permite personalizarea publicităţii online. Folosirea 

cookie-urilor de personalizare a publicității este un standard actual al majorității site-urilor 

importante pe care le vizitați. Publicitatea de acest tip ne ajută să ajungem la categoriile de clienți 

interesați de un anumit tip de produs, către care se afişează reclamele respective. De regulă, 

informațiile despre categoriile care definesc plaja de utilizatori interesați nu sunt date personale, 

mailto:office@acm4.ro
http://www.acm4.ro/


Soseaua Bucuresti - Ploiesti 7A, etaj 8 
Sector 1, Bucuresti 

Telefon: 0745 077 484 
E-mail: office@acm4.ro 

www.acm4.ro 
 

 

dar profilul care se creează despre vizitatori are la bază datele colectate prin intermediul cookie-

urilor de profilare publicitară, intră în categoria datelor personale. Cum aceste cookie-uri sunt 

plasate de terți cu acordul nostru, rezultă că profilarea (care este o prelucrare de date personale) 

prin intermediul acestor cookie-uri este efectuată de noi ca operator de date. Puteţi opta să nu 

fiţi profilat de Google în scop publicitar, accesând google.com/settings/ads. 

Website-ul acm4.ro va utiliza în mod implicit doar cookie-uri strict necesare pentru 

funcționarea site-ului, celelalte categorii de cookie-uri putând fi folosite doar cu 

consimțământul dvs. 

COOKIE-URILE POT FI BLOCATE DIN BROWSER 

Majoritatea browserelor sunt setate să accepte cookie-uri. Însă dacă nu doriți acest lucru, puteți 

seta browserul dvs. fie să vă anunțe ori de câte ori primiți câte un cookie, fie să refuze acceptarea 

cookie-urilor. 

Trebuie însă să știți că unele secțiuni ale site-ului nostru nu vor putea fi vizualizate normal dacă 

ați setat browserul dvs. să respingă toate cookie-urile. Acest lucru nu se întâmplă în mod 

intenționat, ci pentru că unele funcții ale website-ului nostru nu pot funcționa corect fără 

folosirea cookie-urilor. 

Informaţii şi instrucţiuni cum să editaţi această funcţie puteţi obţine în funcţie de furnizorul 

dumneavoastră de browser: 

Mozilla Firefox І Internet Explorer І Google Chrome І Opera І Safari 

THIRD PARTY COOKIES 

Cookie-uri de la terți (cunoscute și sub numele de cookie-uri de urmărire sau trackere) sunt create 

de „terțe părți”, altele decât site-ul web pe care utilizatorul îl vizitează în prezent, în scopul de a 

furniza servicii de publicitate, retargeting, analiză și urmărire. Practic, cookie-urile terță parte sunt 

setate de rețelele de publicitate la care un site se poate abona în speranța de a crește vânzările 

sau accesarea de pagini. Cookie-urile de timp pixel plasate de Facebook și Google se numără 

printre cele mai utilizate cookie-uri de la terți. 

Google Analytics 

Google Analytics este un instrument care ajută proprietarii de site-uri web să măsoare modul în 

care utilizatorii interacționează cu conținutul site-ului web. Pe măsură ce un utilizator 

navighează între pagini web, Google Analytics oferă proprietarilor de site-uri web etichete 

JavaScript (biblioteci) pentru a înregistra informații despre pagina pe care a văzut-o un utilizator, 

de exemplu adresa URL a paginii. 

Bibliotecile JavaScript Google Analytics utilizează cookie-uri HTTP pentru a „aminti” ceea ce a 

făcut un utilizator pe paginile / interacțiunile anterioare cu site-ul web. 
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Plasarea acestor tipuri de cookie-uri nu este posibilă decât cu consimțământul dvs. Cu toate 

acestea, puteți să obiectați sau să împiedicați colectarea de date generate de cookie-uri și 

legate de utilizarea de către dvs. a site-urilor web, precum și prelucrarea acestor date de către 

Google, descărcând și instalând un plugin de browser pentru a vă păstra preferința privind 

renunțarea la anunțurile personalizate. 

 

 

CE COOKIE-URI AM IMPLEMENTAT 

1.Necesare (3) 

Cookie-urile necesare ajută la utilizarea unui site web prin activarea funcțiilor de bază precum 

navigarea pe pagină și accesul la zone sigure ale site-ului. Site-ul nu poate funcționa corect fără 

aceste cookie-uri. 

2.Statistice (1) 

Cookie-urile statistice îi ajută pe proprietarii de site-uri să înțeleagă cum interacționează 

vizitatorii cu site-urile web prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim. 

3.Preferințe (0) 

Cookie-urile de preferință permit unui site web să-și amintească informațiile care schimbă 

modul în care se comportă sau arată site-ul, precum limba preferată sau regiunea în care vă 

aflați. 

4. Marketing (6) 

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este 

de a afișa reclame relevante și interesante pentru fiecare utilizator și, prin urmare, mai 

valoroase pentru editori și agenții de publicitate terțe. 

COOKIE TIPO DURATA DESCRIZIONE 

cookielawinfo-checkbox-

analytics 

0 11 luni Acest cookie este setat 

de pluginul GDPR Cookie 

Consent. Cookie-ul este 

utilizat pentru a stoca 

consimțământul 
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COOKIE TIPO DURATA DESCRIZIONE 

utilizatorului pentru 

cookie-urile din categoria 

„Analytics”. 

cookielawinfo-checkbox-

functional 

0 11 luni Cookie-ul este stabilit de 

consimțământul cookie 

GDPR pentru a înregistra 

consimțământul 

utilizatorului pentru 

cookie-urile din categoria 

„Funcțional”. 

cookielawinfo-checkbox-

necessary 

0 11 luni Acest cookie este setat 

de pluginul GDPR Cookie 

Consent. Cookie-urile 

sunt utilizate pentru a 

stoca consimțământul 

utilizatorului pentru 

cookie-urile din categoria 

„Necesare”. 

cookielawinfo-checkbox-

others 

0 11 luni Acest cookie este setat 

de pluginul GDPR Cookie 

Consent. Cookie-ul este 

utilizat pentru a stoca 

consimțământul 

utilizatorului pentru 
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COOKIE TIPO DURATA DESCRIZIONE 

cookie-urile din categoria 

„Altele”. 

cookielawinfo-checkbox-

performance 

0 11 luni Acest cookie este setat 

de pluginul GDPR Cookie 

Consent. Cookie-ul este 

utilizat pentru a stoca 

consimțământul 

utilizatorului pentru 

cookie-urile din categoria 

„Performanță”. 

Facebook of third parties 3 luni Cookie foloseste 

Facebook pentru 

furnizarea unei serii di 

produse publicitare, 

come the offerte in 

tempo reale da parte di 

inserzionisti terzi. 

Google Analytics of third parties 1 luna Aceste cookie-uri sunt 

utilizate pentru a colecta 

informații despre modul 

în care vizitatorii folosesc 

site-ul nostru. Folosim 

informațiile pentru a 

compila rapoarte și 

pentru a ne ajuta să 
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COOKIE TIPO DURATA DESCRIZIONE 

îmbunătățim site-ul web. 

Cookie-urile colectează 

informații într-un mod 

care nu identifică direct 

pe nimeni, inclusiv 

numărul de vizitatori ai 

site-ului și blogului, de 

unde vizitatorii au venit 

pe site și paginile pe care 

le-au vizitat. 

Qtranslate session 3 luni Acest cookie este utilizat 

pentru a menține 

variabilele de sesiune ale 

utilizatorului și în special 

pentru a memora limba 

de navigare pentru a 

livra conținutul în limba 

aleasă. 

viewed_cookie_policy 0 11 luni Cookie-ul este setat de 

pluginul GDPR Cookie 

Consent și este utilizat 

pentru a stoca dacă 

utilizatorul a consimțit 

sau nu utilizarea cookie-
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COOKIE TIPO DURATA DESCRIZIONE 

urilor. Nu stochează date 

personale. 

Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu prelucrarea datelor despre dvs. în modul și în 

scopurile menționate mai sus. 

Vreți să știți mai multe despre cookie-urile pe care le-am integrat în site-ul nostru? Vă rugăm să 

ne scrieți la adresa office@acm4.ro. 

Mulțumim că ați parcurs politica noastră de utilizare a cookie-urilor și ne-am bucura 

dacă ne-ați transmite feedback-ul dvs. pentru a putea îmbunătăți acest document! 
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