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 POLITICA DEPOZITARULUI CENTRAL DE UTILIZARE COOKIES 

 

 

Depozitarul Central foloseste cookies-uri pentru paginile sale de internet, care se acceseaza la adresele de internet 

https://www.depozitarulcentral.ro, www.roclear.ro, www.roclear.eu si https://lei.roclear.ro. 

 

Accesand paginile noastre de internet, sunteti de acord cu utilizarea cookies-urilor. Politica noastra de utilizare a 

cookies-urilor explica ce sunt acestea si cum utilizam noi cookies-urile paginii de internet. 

 

1. Ce sunt cookies-urile? 

 

Fisierele de tip cookie sunt mici fisiere text transmise de catre serverul unui site web catre un navigator/browser 

web (de ex. Chrome, IE, Firefox, Opera), memorie RAM sau unitate de hard disk, in momentul accesarii initiale 

a website-ului si apoi stocate pe echimpamentul utilizatorului.  

 

Cookie‐ul este un fisier complet "pasiv" (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa alte 

informatii de pe harddisk‐ul utilizatorului). Fisierele au un format simplu, de tipul ”Parametru: Valoare”. 

Durata lor de viata este predeterminata, unele expira la inchiderea sesiunii (a browserului), iar altele având 

persistenta mai indelungata (de ordinul zecilor de zile). 

 

2. Cum utilizeaza cookies-urile Depozitarul Central? 

 

Când utilizati si accesati pagina noastra de internet, vom plasa un anumit numar de fisiere cookie in browser-ul 

dumneavoastra web. Folosim cookies in urmatoarele scopuri:  

 pentru ca web site-ul nostru sa functioneze corespunzator si sa raspunda cerintelor de accesare ale 

utilizatorilor; 

 pentru furnizarea statisticilor care ne sunt necesare in vederea imbunatatirii functionalitatilor si a 

continutului  paginii noastre de internet.  

 

Cookies-urile sunt stocate de catre server-ul nostru care masoara eficienta website-ului. Activarea acestor fisiere 

cookies nu este strict necesara pentru functionarea website-ului dar va poate oferi o experienta de navigare mai 

buna. Puteti sterge sau bloca cookies-urile, dar acest lucru ar impiedica buna functionare a website-ului.  

 

Informatiile furnizate de cookies-urile utilizate de noi nu sunt folosite pentru a va identifica personal, iar datele 

pe care le colectam prin intermediul lor sunt pe deplin sub controlul nostru. Aceste cookies-uri nu sunt folosite in 

alte scopuri decât cele descrise aici. 

 

3. Ce cookies foloseste Depozitarul Central? 

 

Website‐urile www.roclear.ro, www.depozitarulcentral.ro, www.roclear.eu si https://lei.roclear.ro sunt extrem de 

restrictive in privinta utilizarii cookies‐urilor, acestea fiind reduse la strictul necesar, respectiv: 

 

 Cookies esentiale – necesare pentru navigarea pe pagina noastra de internet, permit utilizarea aplicatiilor 

incorporate in website. Aceste cookies-uri nu colecteaza informatii despre utilizator in baza carora acesta 

sa poata fi identificat. Fara aceste cookies, anumite functionalitati ale website-ului devin indisponibile. 
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 Cookies de sesiune – acestea sunt stocate intr-o memorie temporara pâna când browser-ul de internet este 

inchis; toate informatiile stocate sunt sterse atunci când sesiunea de navigare este incheiata. 

 

 Cookies de analiza – acestea permit analizarea modului in care interactioneaza utilizatorii cu website-ul 

nostru, respectiv care sunt paginile cele mai vizitate, care sunt articolele sau informatiile cele mai citite 

etc. Aceste cookies-uri sunt folosite doar in scopuri de analiza statistica in vederea imbunatatirii 

continutului website-ului. 

 

Site‐urile Depozitarului Central utilizeaza cookies de sesiune si pentru livrarea imaginilor catre vizitatori si nu 

utilizeaza cookies pentru trasarea optiunilor de navigare, inregistrarea cautarilor efectuate sau a altor elemente cu 

potential intruziv. 

 

4. Cum se pot controla cookies? 

 

In general browserele sunt setate implicit sa accepte cookies, oferind insa posibilitatea modificarii acestei optiuni, 

de obicei in cadrul grupului de setari de confidentialitate (“privacy”). 

 

Puteti sterge toate fisierele cookie care sunt deja pe computerul dvs. si puteti parametriza browser-ul pentru a 

impiedica stocarea acestora. Totusi, daca faceti acest lucru, va trebui sa ajustati manual anumite preferinte de 

fiecare data când vizitati un website, iar unele functionalitati si servicii s-ar putea sa nu functioneze corespunzator. 

 

Exista si posibilitatea acceptarii sau blocarii cookies in mod selectiv, pentru anumite website-uri/domenii. 

Dezactivarea sau refuzul de a primi cookies‐uri pot face navigarea mai greoaie, anumite site‐uri devenind chiar 

impracticabile, in unele cazuri. 

 

 

 


