
 

 

Termenii de utilizare 

 

ai Depozitarului Central S.A. (denumit in continuare Depozitarul Central), Bulevardul Carol I, 

nr. 34 - 36, Etajul 8, Sector 2, 020922, Bucuresti, Romania. 

 

cu privire la cautarea si descarcarea codurilor LEI si LE-RD prin intermediul paginii de 

internet https://lei.roclear.ro de catre orice persoana 

INTRODUCERE 

A. Fundatia pentru identificarea entitatilor juridice globale (GLEIF) este o fundatie non-profit 

infiintata de Consiliul de Stabilitate Financiara din Basel/Elvetia in conformitate cu legislatia din 

Elvetia. 

B. GLEIF si Unitatile de Operare Locale partenere (LOUs) opereaza un sistem de identificare 

unica a entitatilor juridice, la nivel global ("LEI", "LEIs") si Registrele cu coduri LEI continand 

informatii suplimentare despre entitatile juridice relevante ("Date de referinta ale entitatilor ju-

ridice","LE-RD"). 

C. Pagina de internet https://lei.roclear.ro permite utilizatorilor sa acceseze Registrul cu coduri 

LEI al Depozitarului Central. Un astfel de acces se poate realiza prin descarcari de fisiere, acces 

prin interfete Web/API-uri sau prin orice alte mijloace tehnice, asa cum sunt puse la dispozitie de 

catre Depozitarul Central. Orice informatii referitoare la codurile LEI si LE-RD obtinute prin in-

termediul paginii de internet https://lei.roclear.ro se supun conditiilor de utilizare stabilite in con-

tinuare ("Termenii de utilizare"). 

1. DEFINITII 

"Serviciul de acces" inseamna facilitatea furnizata de Depozitarul Central in conformitate cu 

acesti Termeni de utilizare asa cum este descrisa mai jos, pusa la dispozitie prin intermediul 

paginii de internet https://lei.roclear.ro.  

"Registrul LEI al Depozitarului Central" inseamna baza de date si/sau fisierele “Common 

Data File Format” administrate de Depozitarul Central continand toate codurile LEI si LE-RD 

gestionate de Depozitarul Central. 

"Trademark si Logo-ul GLEIF" inseamna marca comerciala si sigla GLEIF, asa cum sunt 

publicate pe pagina http://www.gleif.org. 

"GLEIS" inseamna sistemul global de identificare a entitatilor juridice gestionat de GLEIF si 

LOUs. 

"LEI sau LEIs" inseamna unul sau mai multe coduri de identificare pentru entitati juridice alo-

cate de GLEIF si LOUs. 

"Date de referinta LEI" si "LE-RD" (singular si plural) inseamna informatiile disponibile in 

Registrul codurilor LEI in legatura cu un cod LEI. Categoriile de date incluse in prezent in LE-

RD sunt afisate pe pagina Depozitarului Central. 

"LOU" sau "LOUs" inseamna Unitatile de Operare Locale care au incheiat un Contract Cadru 

cu GLEIF si care sunt acreditate de GLEIF pentru a accepta cererile entitatilor juridice in vede-
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rea emiterii codurilor LEI si pentru a emite coduri LEI. Lista continand LOUs acreditate este 

publicata pe pagina http://www.gleif.org.  

"Noi", "nostru" sau termeni echivalenti se refera la Depozitarul Central. 

"Utilizator", "Dumneavoastra", "dvs." sau termeni echivalenti se refera la orice utilizator al 

Serviciului de acces. 

2. SERVICIUL DE ACCES 

2.1 Serviciul de acces permite utilizatorilor sa caute si/sau sa descarce coduri LEI individuale 

si/sau LE-RD si/sau intregul set sau un subset de coduri LEI si/sau LE-RD din Registrul 

codurilor LEI si/sau din fisierul “Common Data File Format”. 

2.2 Serviciul de acces la pagina de internet https://lei.roclear.ro este oferit gratuit si fara bariere 

tehnice. 

2.3 Datele disponibile prin Serviciul de acces sunt furnizate sub licenta CC0, vezi 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0. 

2.4 Pentru a proteja GLEIS si principiile fundamentale care stau la baza acestuia, asa cum sunt 

stabilite in Principiile de Guvernare ale GLEIS, in special in cazul utilizarii Serviciului de acces 

intr-un mod care ar putea sa submineze acele principii fundamentale sau sa nu fie in beneficiul 

public pentru care sunt furnizate codurile LEI si LE-RD, ne rezervam dreptul de a suspenda sau 

modifica Serviciul de acces sau oricare dintre Termenii de Utilizare. 

2.5 Cerintele tehnice pe care trebuie sa le respectati pentru a putea utiliza Serviciul de acces sunt 

descrise pe pagina de internet https://lei.roclear.ro. 

3. DISPONIBILITATE SERVICIU 

Noi facem toate eforturile rezonabile pentru ca pagina de internet https://lei.roclear.ro si Ser-

viciul de acces sa functioneze si sa fie disponibile fara intreruperi sau erori. Cu toate acestea, 

functionarea poate fi intrerupta din cauza serviciilor de mentenanta, actualizarilor sau a defecti-

unilor de sistem sau de retea. Perioadele de indisponibilitate sunt, ori de cate ori este posibil, 

anuntate in timp util pe pagina de internet https://lei.roclear.ro. 

4. CONDITII DE UTILIZARE 

4.1 Prin utilizarea Serviciului nostru de acces, sunteti de acord cu urmatoarele conditii: 

(a) Recunoasteti ca nu aveti si nu veti obtine niciun fel de drept de proprietate intelectuala sau 

alte drepturi de proprietate referitoare la codurile LEI si LE-RD furnizate prin intermediul Ser-

viciului de acces si ca nu solicitati si nu veti solicita astfel de drepturi. 

(b) Sunteti de acord sa obtineti informatii despre codurile LEI si/sau LE-RD prin intermediul 

paginii de internet https://LEI.roclear.ro numai prin utilizarea Serviciului de acces si va abtineti 

de a inceca sa obtineti accesul la Registrul codurilor LEI sau la orice alte fisiere sau baze de date 

ale Depozitarului Central, altfel decat prin utilizarea Serviciului de acces oferit de noi si, in spe-

cial, sa nu incercati sa eludati restrictiile tehnice sau sa infectati Registrul codurilor LEI cu 

“malware” de orice fel. 

(c) Daca doriti sa utilizati marca comerciala si sigla GLEIF, care este o marca inregistrata, con-

tactati GLEIF la adresa indicata pe pagina de internet http://www.gleif.org. 
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4.2 Sunteti de acord sa nu creati, in niciun fel, impresia ca datele si/sau serviciile, cu exceptia 

codurilor LEI si LE-RD descarcate de dvs. prin Serviciul de acces, sunt furnizate sau acceptate 

sau autorizate sau acordate sau altfel asociate de sau cu GLEIF sau Depozitarul Central. 

4.3 De asemenea, sunteti de acord sa nu initiati actiuni sau declaratii care pot induce in eroare 

publicul si/sau clientii dvs. sa creada ca orice produse sau servicii furnizate de dvs., chiar daca 

codurile LEI si LE-RD pot face parte dintr-un astfel de produs sau serviciu, sunt servicii sau pro-

duse ale GLEIF sau ale oricarui LOU sau ca sunteti parte la sau in relatii speciale cu GLEIF 

si/sau cu GLEIS si/sau cu orice LOU. 

4.4 Sunteti de acord ca GLEIF si Depozitarul Central pot lua orice masuri considera necesare, 

inclusiv, dar fara a se limita la actiuni in instanta, daca nu respectati acesti Termeni de utilizare si 

ca sunteti raspunzator, in conditiile legii aplicabile, de plata unor daune in suma de 400.938 lei 

pentru fiecare caz de nerespectare. 

5. DECLINAREA GARANTIILOR SI RENUNTAREA LA RASPUNDERE 

5.1 CODURILE LEI SI LE-RD DISPONIBILE PENTRU DUMNEAVOASTRA PRIN 

SERVICIUL DE ACCES SUNT FURNIZATE PE BAZA "CA ATARE" SI "CARE ESTE 

DISPONIBIL". NOI NU OFERIM NICI UN FEL DE GARANTII  EXPRIMATE IN MOD 

EXPRES SAU IMPLICIT. DVS. SUNTETI DE ACORD IN MOD EXPRES SA VA ASUMATI 

ORICE RISC CU PRIVIRE LA ORICE UTILIZARE A ACESTOR DATE. 

5.2 IN LIMITA MAXIMA PERMISA DE LEGEA APLICABILA, NE DECLINAM 

GARANTIILE REFERITOARE LA CODURILE LEI SI LE-RD, EXPRESE SAU IMPLICITE, 

SI RENUNTAM LA RASPUNDERE, INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA, GARANTII 

IMPLICITE DE COMERCIALIZARE SI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. NU 

VOM FI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DE ORICE FEL (INCLUSIV, 

DAR FARA A SE LIMITA LA DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, 

PUNITIVE SI CONSECVENTE) GENERATE DE UTILIZAREA SERVICIULUI DE ACCES 

SAU A CODURILOR LEI SI LE-RD. 

5.3 IN PARTICULAR, FARA LIMITARE, RECUNOASTETI FAPTUL CA EMITEREA 

CODURILOR LEI SI COLECTAREA LE-RD SE BAZEAZA PE CERERILE SI 

INFORMATIILE FURNIZATE DE TERTE PARTI. NOI NU VA GARANTAM CA ACESTE 

INFORMATII SUNT CORECTE, ACTUALIZATE SAU CA UN ANUMIT COD LEI ESTE 

UNICUL COD LEI EMIS PENTRU O ANUMITA ENTITATE JURIDICA. 

5.4 IN PARTICULAR, FARA LIMITARE, NE DECLINAM ORICE RASPUNDERE PENTRU 

DAUNELE CAUZATE DE ORICE INTERUPERE SAU DE ERORI IN FUNCTIONAREA 

SERVICIULUI DE ACCES SAU A PAGINII DE INTERNET https://lei.roclear.ro. MAI 

MULT, NE DECLINAM ORICE RASPUNDERE PENTRU ORICE INCIDENT, 

IMPOSIBILITATE DE ACCES SAU CONDITII INADECVATE DE UTILIZARE A 

SERVICIILOR SAU A PAGINII DE INTERNET DATORATE UTILIZARII UNOR 

ECHIPAMENTE NEADECVATE, PERTURBARI LEGATE DE FURNIZORII SERVICIILOR 

DE INTERNET, SATURAREA RETELEI INTERNET SAU ORICE ALTE MOTIVE. MAI 

MULT, NU GARANTAM CA SERVICIILE INFORMATIILE SI CONTINUTUL PUSE LA 

DISPOZITIA DUMNEAVOASTRA PRIN INTERMEDIUL PAGINII DE INTERNET 

https://lei.roclear.ro  SUNT FARA VIRUSI SAU ALTE COMPONENTE INFORMATICE CU 

CARACTER DAUNATOR. 

5.5 SE APLICA REZERVARI ALE LICENTEI (VEZI SECTIUNEA 4). 
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6. LEGISLATIA SI JURISDICTIA APLICABILE 

6.1 ACESTI TERMENI DE UTILIZARE SI UTILIZAREA DE CATRE DVS. A 

SERVICIULUI DE ACCES VOR FI, IN TOATE PRIVINTELE, GUVERNATE SI 

INTERPRETATE IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA DIN ROMANIA, FARA A TINE 

SEAMA DE REGULILE DE CONFLICT DE LEGI ALE ROMANIEI. 

6.2 PARTILE SE SUPUN EXCLUSIV JURISDICTIEI INSTANTELOR COMPETENTE DIN 

BUCURESTI, PENTRU TOATE DISPUTELE CARE DECURG DIN SAU IN LEGATURA 

CU ACESTI TERMENI DE UTILIZARE. 

*** 


