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Darian respectă datele cu caracter personal ale fiecărui utilizator al site-ului și a adoptat măsuri pentru 

a se conforma dispozițiilor legale prevăzute de Regulamentul UE 679/2016 ("GDPR"), precum și de 

celelalte reglementări din domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

Printre măsurile de conformitate adoptate se regăsește și prezentul document, care prezintă politica 

privind modulele cookie pentru website-ul https://www.darian.ro/ ("Politica privind modulele 

cookie").  

Această politică descrie diferitele tipuri de cookie ce sunt utilizate în legătură cu site-ul deținut și 

controlat de DARIAN, un grup de societăți din care fac parte: 

 DARIAN DRS SA, o companie românească, cu sediul în Cluj- Napoca, Str. Nicolae Cristea, Nr. 

25, Județul Cluj; 

 DARIAN EVALUARE SRL, o societate românească cu răspundere limitată, cu sediul social în 

Cluj- Napoca, Str. Nicolae Cristea, Nr. 25, Jud. Cluj; 

 DARIAN DRS TAX SRL, o societate românească cu răspundere limitată, cu sediul social în 

Cluj- Napoca, Str. Nicolae Cristea, Nr. 25, etaj 2, Jud. Cluj; 

 DARIAN DRS AUDIT SRL, o societate românească cu răspundere limitată, cu social în Cluj- 

Napoca, Str. Nicolae Cristea, Nr. 25, parter+ etaj 1, Jud. Cluj; 

 DARIAN DRS Project Management, o societate românească cu răspundere limitată, cu sediul 

social în Cluj- Napoca, Str. Nicolae Cristea, Nr. 25, etaj 2, Jud. Cluj; 

 Mic, Ilie și Asociații S.P.A.R.L, o societate profesională de avocați cu răspundere limitată, cu 

sediul în București, Sector 1, Blvd. Aviatorilor, Nr. 33, Et. 4; 

denumite în continuare Darian. 

Darian este entitatea care determină mijloacele și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal 

descrise în această Politică și, prin urmare, este operatorul de date (în sensul Regulamentului UE 

679/2016).  

Prezentul document vă va ajuta să înțelegeți următoarele aspecte: 

1. Ce este un modul cookie? 

2. Ce tipuri de module cookie utilizăm? 

3. Cum puteți administra modulele cookie? 

4. Dacă și cui divulgăm informațiile dumneavoastră personale? 

5. Transferul de date în afara UE sau SEE 

6. Care este termenul pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? 

7. Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate? 

8. Cum vă puteți exercita drepturile și care sunt datele noastre de contact? 

 

1. Ce este un modul cookie? 

 

Cookies reprezintă acele date, pe care pagina web pe care dumneavoastră o accesați, le transferă pe 

computerul dumneavoastră, temporar, pentru a permite adaptarea conținutului la utilizator. De 

asemenea, utilizarea modulelor cookie, ne permite să înțelegem care secțiuni ale site-ului sunt utile și 

https://www.darian.ro/


care necesită îmbunătățiri. În aceste scopuri, cookies colectează informații cu privire la 

comportamentul dumneavoastră online. Cookies sunt stocate pentru o perioadă determinată. 

 

Este important să știți ca există mai multe categorii de module cookie:  

 Raportat la numărul accesărilor, există module cookie primare și module cookie terțe.   

Modulele de cookies primare sunt descărcate de către browser-ul dumneavoastră de internet 

la prima vizită. Următoarea accesare a Site-ului de pe același dispozitiv, va determina ca 

modulul cookie și informațiile stocate în acesta să fie trimise înapoi la site-ul care l-a generat 

(modul cookie primar), fie la un alt site de care aparține (modul cookie terț). Cookie terț 

aparține unor furnizori care setează modulele cookie atunci când sunteți conectat la paginile 

lor și vizitați Site-ul nostru. Nu avem nicio influență asupra setărilor modulelor cookie ale 

acestor site-uri. Pentru a obține informații suplimentare despre modul în care terții utilizează 

modulele cookie vă rugăm să vizitați site-urile acestora. Modulele cookie primare și modulele 

cookie terțe permit site-ului să recunoască dacă ați accesat deja site-ul prin intermediul acelui 

browser și, în multe cazuri, acestea pot face să varieze conținutul afișat. Dacă refuzați 

utilizarea tuturor modulelor cookie, nu vor fi utilizate nici modulele cookie primare și nici 

modulele cookie terțe. Nu va exista nicio diferențiere între cele două tipuri de module cookie. 

 Raportat la durata de viață există module cookie "persistente" și module cookie de "sesiune". 

Cookie persistent este stocat pe calculatorul dumneavoastră până în momentul în care expiră 

sau îl ștergeți dumneavoastră. Cookie de sesiune, pe de altă parte, este șters în momentul în 

care închideți browser-ul.  În afară de acceptarea modulelor cookie atunci când vizitați site-ul 

așa cum este descris în modalitatea stabilită mai jos, în general puteți alege sa acceptați 

modulul cookie prin modificarea setărilor din browser-ul dumneavoastră. 

 

2. Ce tipuri de module cookie utilizăm? 

Website-ul https://www.darian.ro/ utilizează următoarele module de cookie: 

 

I. Strict necesare- aceste cookie-uri asigură funcționarea în condiții normale a site-ului 

permițând existența funcțiilor de bază, cum ar fi navigarea pe pagină și accesul la 

secțiunile primare ale site-ului. Site-ul nu poate funcționa în absența acestor cookies. 

 

 

Cookie 

 

Categori

e 

 

Descriere 

 

Expirare  

 

Cookie primar/ 

terț 

 

CookieConsen

t 

 
strict 

necesar 
 

HTTP- stochează 

consimțământul utilizatorului 

privind cookie pentru prezentul 

domeniu  

 

1 an 

 

Cookie primar 

 

 

II. Privind preferințele- permit site-ului să rețină informații care schimbă felul în care 

site-ul arată sau se comportă, precum limba de exprimare a site-ului sau regiunea în care 

se află utilizatorul. 

  

 

Cookie 

 

Categorie 

 

Descriere/ Scop 

 

Expirare 

 

 

Cookie 

primar/ terț 

_icl_current_l

anguage 

 

de 

preferință 

 

HTTP- stochează preferințele 

(privind limba utilizată) pe site 

ale utilizatorului 

24 h Primar: 

darian.ro 

https://www.darian.ro/


CookieConsent

BulkSetting-# 

 

de 

preferință 

 

HTML- descrie consimțământul 

privind cookies de pe alte site-

uri 

Persistent Terț: 

cookiebot.com 

CookieConsent

BulkTiket 

 

de 

preferință 

 

HTTP- descrie consimțământul 

privind cookies de pe alte site-

uri 

1 an Terț: 

cookiebot.com 

wpml_referer_

url 

 

de 

preferință 

 

HTTP- necesar pentru a 

menține setările de exprimare 

privind sub paginile de pe site 

24h Primar: 

darian.ro 

 

III. Statistice- ajută deținătorii site-ului să înțeleagă felul în care utilizatorii interacționează 

cu site-ul prin colectarea și transmiterea de informații anonime. 

 

 

Cookie 

 

Categorie 

 

Descriere/ Scop 

 

Expirare 

 

 

Cookie 

primar/ terț 

_ga statistic 

 

HTTP- înregistrează un ID unic 

folosit pentru a genera date 

statistice despre cum vizitatorii 

utilizează site-ul; 

2 ani Primar: 

darian.ro 

_gat statistic 

 

HTTP- folosit de Google 

Analytics pentru a accelera rata 

cererilor; 

24 h Primar: 

darian.ro 

_gid statistic 

 

HTTP- înregistrează un ID unic 

folosit pentru a genera date 

statistice despre cum vizitatorii 

utilizează site-ul; 

24 h Primar: 

darian.ro 

 

IV. De marketing- sunt folosite pentru a urmări utilizatorul de-alungul site-urilor. Scopul 

acestora este de a afișa anunțuri/ reclame care sunt relevante și atractive pentru fiecare 

utilizator și prin urmare oferă mai multă publicitate pentru editori și terții care își fac 

publicitate. 

 

 

Cookie 

 

Categorie 

 

Descriere/ Scop 

 

Expirare 

 

 

Cookie 

primar/ terț 

_gcl_au de marketing HTTP- folosit de Google 

AdSense pentru a 

experimenta eficiența 

publicității de-a lungul site-

urilor ce le folosesc 

serviciile. 

3 luni Primar: 

darian.ro 

GPS de marketing HTTP- înregistrează un ID 24 h Terț: 



unic pe dispozitivele mobile 

pentru a permite urmărirea 

în funcție de locația GPS 

geografică. 

youtube.com 

IDE de marketing HTTP- folosit de Google 

doublelick pentru a 

înregistra și raporta 

acțiunile utilizatorului site-

ului după ce a vizionat sau a 

dat click pe reclamele 

advertiserului cu scopul de 

a măsura eficiența unui 

anunț și pentru a prezenta 

utilizatorului reclame țintă. 

1 an 
 

Terț: 

doubleclick.net 

PREF de marketing HTTP- înregistrează un ID 

unic utilizat de Google 

pentru a menține statistici 

despre modul în care 

vizitatorul utilizează clipuri 

video de pe YouTube pe 

diferite site-uri Web. 

 

8 luni 

Terț: 

youtube.com 

test_cookie de marketing HTTP- folosit pentru a 

verifica dacă browser-ul 

utilizatorului suportă 

cookie-uri. 

24 h 
 

Terț: 

doubleclick.net 

VISITOR_INFO1_LIVE de marketing HTTP- încearcă să estimeze 

lățimea de bandă a 

utilizatorilor pe pagini cu 

clipuri video integrate pe 

YouTube. 

179 zile Terț: 

youtube.com 

YSC de marketing HTTP- înregistrează un ID 

unic pentru a păstra 

statisticile privind ceea ce 

clipuri video de pe YouTube 

văzut de utilizator. 

De 

sesiune 

Terț: 

youtube.com 

yt-remote-cast-

installed 

de marketing HTML- stochează 

preferințele pentru playerul 

video al utilizatorului 

folosind clipuri video de pe 

YouTube încorporate. 

De 

sesiune 

Terț: 

youtube.com 

yt-remote-connected-

devices 

de marketing HTML- stochează 

preferințele pentru playerul 

video al utilizatorului 

folosind clipuri video de pe 

YouTube încorporate. 

Persistent Terț: 

youtube.com 



yt-remote-device-id de marketing HTML- stochează 

preferințele pentru playerul 

video al utilizatorului 

folosind clipuri video de pe 

YouTube încorporate. 

Persistent Terț: 

youtube.com 

yt-remote-fast-check-

period 

de marketing HTML- stochează 

preferințele pentru playerul 

video al utilizatorului 

folosind clipuri video de pe 

YouTube încorporate. 

De 

sesiune 

Terț: 

youtube.com 

yt-remote-session-app de marketing HTML- stochează 

preferințele pentru playerul 

video al utilizatorului 

folosind clipuri video de pe 

YouTube încorporate. 

De 

sesiune 

Terț: 

youtube.com 

yt-remote-session-

name 

de marketing HTML- stochează 

preferințele pentru playerul 

video al utilizatorului 

folosind clipuri video de pe 

YouTube încorporate. 

De 

sesiune 

Terț: 

youtube.com 

 

3. Cum puteți administra modulele cookie? 

Aveți opțiunea de a accepta utilizarea tuturor modulelor cookie, acțiune ce vă va permite să accesați 

toate funcțiile Site-ului, fără restricții.  

Module cookies primare (strict necesare)- în lipsa acceptului de utilizare a acestor cookies site-ul nu 

poate funcționa. 

Refuzul de a utiliza alte module cookie poate să nu afecteze experiența utilizatorului și funcționalitatea 

în timpul utilizării site-ului. Dacă respingeți utilizarea tuturor modulelor cookie, modulele cookie 

primare și modulele cookie terțe vor fi dezactivate. În plus, modulele cookie primare vor fi șterse. Nu 

vom putea șterge modulele cookie terțe. Prin urmare, va fi necesar să ștergeți personal modulele 

cookie terțe. Acest lucru se poate face din setările browser-ului dvs. 

 

4. Dacă și cui divulgăm informațiile dumneavoastră personale? 

Darian depune toate eforturile și a adoptat măsurile necesare pentru a se asigura că terțe persoane nu 

au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situațiilor menționate în cele ce 

urmează. Există situații în care accesul la datele dumneavoastră este impus de prevederile legale sau 

îndeplinirea obiectului de activitate al societății, ori buna funcționare/ mentenanța site-ului. 

Astfel, în anumite circumstanțe, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal: 

 persoanelor care, în baza unui contract, asigură mentenanța site-ului; 

 unor consultați externi (de exemplu auditori sau  avocați); 

 autorități sau instituții publice; 



 alte persoane fizice sau juridice care contribuie la sau asigură îndeplinirea obiectului de 

activitate al Darian; 

 

5. Transferul de date în afara UE sau SEE 

Darian nu dezvăluie și nu transferă datele cu caracter personal pe care le colectează de la 

dumneavoastră  prin intermediul cookies către state terțe din afara Uniunii Europene sau a Spațiului 

Economic European. 

 

6. Care este termenul pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter 

personal? 

Vom păstra datele colectate prin intermediul cookies pentru perioada de timp necesară îndeplinirii 

scopului, inclusiv satisfacerea cerințelor legale, contabile sau de audit. 

Vom păstra informațiile pe care le colectăm pentru următoarea perioadă de timp: 

 

Cookie Perioada de retenție 

CookieConsent 1 an 

_icl_current_language 1 zi 

CookieConsentBulkSetting-# Persistent 

CookieConsentBulkTicket 1 an 

wpml_referer_url 1 zi 

_ga 2 ani 

_gat 1 zi 

_gid 1 zi 

_gcl_au 3 luni 

GPS 1 zi 



IDE 1 an 

PREF 8 luni 

test_cookie 1 zi 

VISITOR_INFO1_LIVE 179 zile 

YSC de sesiune 

yt-remote-cast-installed de sesiune 

yt-remote-connected-devices persistent 

yt-remote-device-id persistent 

yt-remote-fast-check-period de sesiune 

yt-remote-session-app de sesiune 

yt-remote-session-name de sesiune 

 

 

Uneori este posibil să fie nevoie să păstrăm o copie a informațiilor dumneavoastră personale o 

perioadă mai lungă, de exemplu, în cazul unui incident, pentru a investiga o breșă de securitatea sau 

pentru a respecta cerințele legale. Nu vom păstra informațiile dumneavoastră mai mult decât este 

necesar. În toate cazurile, informațiile dvs. personale vor fi distruse în siguranță, după expirarea 

perioadelor de păstrare descrise mai sus. 

 

7. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate 

În temeiul drepturilor pe care le aveți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți 

cere să: 



 vă informăm cu privire la modul în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră; 

 vă permitem accesul la datele dumneavoastră, pe care le colectăm și utilizăm; 

 rectificăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care sunt incorecte; 

 ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal; 

 vă furnizăm toate informațiile pe care le deținem cu privire la dumneavoastră; 

 nu mai procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal; 

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne 

contactați în unul dintre modurile pe care le-am indicat anterior. Echipa Darian lucrează pentru a 

asigura un răspuns cât mai rapid cererilor dumneavoastră, dar termenul de răspuns variază în funcție 

de complexitatea cererii dumneavoastră. Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile.  

 

8. Cum vă puteți exercita drepturile de persoane vizate 

Pentru cererile privitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne 

contactați în unul din următoarele moduri:  

• Persoană de contact: Livia Ban; 

• Telefonic: +4 0726 755 612; 

• Email: livia.ban@darian.ro; 

• La adresa: Str. Gheorghe Lazar, nr.6, 400183, Cluj-Napoca; 

 

mailto:livia.ban@darian.ro

