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POLITICA DE UTILIZARE COOKIES 

 

 

Politica R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României în ceea ce privește cookie-urile are în vedere 

limitarea la minimul necesar a utilizării acestor tipuri de fișiere. 

 

Site‐ul www.imprimeriabnr.ro este extrem de restrictiv în ceea ce privește folosirea cookie-urilor. Acesta 

folosește următoarele tipuri de cookie-uri: 

- per sesiune (SessionID) - sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea 

sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului).  

- fixe (Default_size ) – sunt fișiere care rămân în terminalul utilizatorului pe o perioadă definită de parametrii 

cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator. 

Site‐ul regiei NU utilizează cookie‐uri pentru trasarea opțiunilor de navigare, înregistrarea căutărilor 

efectuate sau a altor elemente cu potențial intruziv. 

 

Ce este un "cookie"? 

Un “cookie”, termen cunoscut şi ca “browser cookie” sau “HTTP cookie”, este un fişier de mici dimensiuni, 

format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui 

utilizator de pe care se accesează internetul. 

Cookie-ul este trimis printr-o solicitare emisă de către web-server-ul pe care este găzduit site-ul, către 

browser-ul utilizatorului (ex: Firefox, Internet Explorer, Chrome etc.) şi este complet “pasiv”, în sensul că 

nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nici nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul 

utilizatorului. 

Cookie-urile nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, de regulă, nu pot 

identifica personal utilizatorii de internet. 

 

Utilizarea cookie-urilor  

În general browserele sunt setate implicit să accepte cookie‐uri, oferind însă posibilitatea modificării 

acestei opțiuni, de regulă în meniul Opțiuni/Settings sau în meniul Preferințe/Favorites al browser-ului. 

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea unui site, dar poate îmbunătăţi 

experienţa de navigare.   

Există posibilitatea acceptării sau blocării cookie‐urilor în mod selectiv, pentru anumite site-uri/domenii. 

Dezactivarea sau refuzul de a primi cookie‐uri pot face în unele cazuri navigarea mai greoaie, anumite 

site‐uri devenind chiar impracticabile. 

 


