Reguli .RO.IM
Reguli de inregistrare si folosire a numelor de domenii
Scopul acestui document este de a descrie regulile care guverneaza inregistrarea de
domenii .RO.IM si folosirea numelor de domenii avand extensia .RO.IM sau subdomenii. Regulile sunt imbunatatite din cand in cand si formeaza parte din termenii si
conditiile noastre (vezi documentul separat Termeni s Conditii) si sunt parte din
contractul dvs. de inregistrare cu noi. Cu exceptia altor specificatii din Reguli, definitiile
din termeni si conditii se aplica si pentru Reguli.
Inainte sa faceti vreo aplicatie, va rugam sa faceti referire la notele de ghidare in
completarea acestor reguli, pentru ca aplicatia sa aiba succes.
1. Definirea numelor de domenii
Definirea cuvintelor folosite in acest document poate fi gasita in documentul insotitor,
Glosar de Definitii.
1.1. Domeniile .RO.IM pot fi inregistrate ca si SLD.
1.2. Unele third level domain au fost rezervate de catre noi si raman valide.
Asta inseamna ca din necessitate, unele SLD pre-inregistrate nu sunt disponibile pentru a
fi inregistrate de catre alte parti. La acestea se face referire ca fiind domenii rezervate.
1.3. Cand o cerere de a inregistra un domeniu este trimisa catre noi de catre dvs,
sunteti un Aplicant. Daca cererea dvs este cu succes domeniul dvs va fi
inregistrat de catre noi si veti fi Registrant-ul.
1.4. GlobeHosting poate insemna si NOI, AL NOSTRU, NOUA.
1.5. Higher level domain inseamna un sub-domeniu al unui domeniu existent, de
exemplu un third level domain e un domeniu mai inalt decat un SLD.
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2. Inregistrarea de nume de domenii
2.1. Regulile au fost create de catre noi in capacitatea noastra de manager desemnat
pentru .RO.IM SLD, in conformitate cu politicile internationale pentru vanzarea
domeniilor.
2.2. Noi administram SLD-ul .RO.IM ca si extensie oficiala.
2.3. Orice aplicatie a dvs. pentru un nume de domeniu trebuie sa fie o aplicatie de a
inregistra un SLD, de asemenea alte multe domenii pot fi inregistrate prin sistemul de
achizitionare online daca au acelasi proprietar si contacte.
2.4. Unele organizatii au inregistrat domenii prin noi si aceste organizatii se pot oferi sa
inregistreze un third sau higher level domain pentru dvs. ca un sub-domeniu la domeniul
lor. Nu ne asumam raspunderea pentru orice inregistrare de catre dvs cu alte organizatii
nici nu controlam numirea domeniilor acestea prin aceste reguli sau in alt mod.
2.5. Ne rezervam dreptul de a refuza inregistrarea de nume de domenii sau de a revoca
nume de domenii la cererea desemnatului oficial.
2.6. Inregistrarea unui nume de domeniu nu va da drepturi asupra altor domenii similare
inregistrate.
2.7. Domeniile inregistrate au o perioada de valabilitate de 3 zile lucratoare pentru a se
efectua plata. Dupa aceasta perioada ele sunt trecute in proprietatea solicitantului daca
plata a fost efectuata sau sunt sterse automat.
2.8. In cazul platilor efectuate pentru domenii si a constatarii ulterioare a unei fraude
privind acea plata, proprietatea domeniilor este revocata, ele fie vor fi sterse, fie se vor
vinde unor alti proprietari.

2

3. Reguli generale
3.1. Ne rezervam dreptul de a verifica corelanta cu Regulile ori inainte ori dupa ce
domeniul dvs este inregistrat sau reinnoit la noi.
3.2. Vom accepta aplicatiile care sunt in concordanta cu regulile si inregistram nume de
domenii pe principiul primul venit primul servit. Asta inseamna ca in exceptia cazurilor
mentionate in Reguli, nu vom aduce restrictii pentru a:
Limita sau exclude dreptul unei persoane pentru a aplica sau inregistra domenii;
Limita domeniile ce pot intra in posesia cuiva;
Limitarea numarului de domenii care pot fi detinute de catre cineva.
Limitarea numelor de domenii ce doresc a fi inregistrate .
3.3. Daca aplicatia dvs este pentru un nume de domeniu care este identic cu altul deja
inregistrat la noi, aplicatia dvs va fi refuzata. De vazut ca numele de domenii nu sunt
litere sensibile, deci domeniu.RO.IM este la fel ca si domeniU.RO.IM si nu pot fi
inregistrate separat. Totusi aceste reguli sunt schitate pe presupunerea ca toate literele
sunt caractere mici.
3.4. In unele cazuri putem sa cerem anumite informatii de la dvs in legatura cu identitatea
dvs legala cand faceti vreo aplicatie sau cautati sa inregistrati un nume de domeniu.
3.5. Precum este mentionat in Termeni si Conditii putem anula sau sterge inregistrarea
unui nume de domeniu daca sunt incurcate aceste legi.
3.6. Unele nume de domenii au fost alocate unor registranti sau unor organizatii din
motive istorice. Nici o schimbare in aceste reguli nu va afecta validitatea unui nume de
domeniu care a fost inregistrat inainte de data acelei schimbari, decat la discretia noastra,
daca motive tehnice cer ca acea schimbare sa afecteze validitatea unui nume de domeniu
deja inregistrat.
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4. Structura de restrictie pe nume de domenii
4.1. Daca SLD-ul dvs nu intalneste regulile din acesta sectiune atunci aplicatia dvs nu
poate fi acceptata de catre noi.
4.2 SLD poate sa contina doar urmatoarele caractere sau combinatia de mai jos:
Cele 26 de litere romane neaccentuate (i.e. a-z inclusive)
Cele 10 cifre (0-9 inclusive)
Cratima
Primul sau ultimul caracter nu poate fi cratima
4.3. Nume de domenii internationalizate nu sunt des oferite asa ca numele de domenii
care incep cu caracterele xn—(i.e. xn urmat de doua liniute) nu pot fi inregistrate.
4.4. Numele complet de domeniu nu poate fi mai lung de 64 de caractere dar poate fi
orice numar de la 1-64,

5.Continutul de restrictii la nume de domenii si mentinerea listei cuvintelor
restrictionate
5.1. O aplicatie pentru a inregistra un nume de domeniu poate fi refuzata din urmatoarele
motive:
Este inclusa pe lista neagra a domeniilor .RO.IM .
Este pe lista domeniilor rezervate si nu poate fi inregistrat
La revizuirea facuta de catre desemnatul official, numele domeniului este gasit ca fiind
profan sau in alt fel nedeziderabil; poate fi retras si pus in lista neagra retrospectiv.
Se constata o incalcare preliminara sau ulterioara a Regulilor de Inregistrare sau a
Termenilor si Conditiilor.
5.2. O aplicatie pentru un domeniu poate fi trimisa spre aprobare daca include cuvinte sau
termeni care sunt in lista de referinta. Asta include cuvinte care sunt corelate activitatilor
din Romania.
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5.3. Lista cuvintelor indeziderabile sunt detinute de catre noi si nu sunt in domeniul
public.
5.4. Lista se schimba fara notificari prealabile.
5.5. O aplicatie trimisa spre verificare nu este cert ca va fi refuzata, insa este posibil sa se
ceara informatii aditionale pentru a putea fi sustinuta.

6. Recurs impotriva refuzarii unei aplicatii de nume de domeniu
6.1. Cei care au trimis o aplicatie care a fost refuzata pe baza termenilor de la sectiunea 5
de la reguli pot face recurs mentionand motivele pentru care numele de domeniu ar trebui
sa fie acceptat selectand procesul de recurs disponibil, zece zile de la notificarea de refuz.
6.2. Recursurile vor fi luate in considerare de catre desemnatul oficial.
6.3. Decizia recursului va fi trimisa de catre noi pe adresa de email specificata in recurs.
6.4. Decizia desemnatului oficial asupra recursului va fi definitiva.

7. Procesul de acceptare a numelui de domeniu
7.1. Toate domeniile inregistrate prin noi desfasoara urmatorul proces:
Domeniul este verificat daca cumva nu este deja activ;
Domeniul este verificat daca respecta criteriul mentionat la regula nr 4;
Domeniul este verificat daca nu se include in lista cuvintelor restrictionate (Regula 5).
Domeniul este provizoriu acceptat si introdus in lista domeniilor active. Se poate utiliza
in urma incasarii contravalorii sale.
Toate domeniile studiate de desemnatul oficial vor fi rezolvate in doua zile lucratoare.

8. Retragerea unui nume de domeniu
8.1. GlobeHosting poseda dreptul de a retrage orice aplicatie care contine cuvinte
nedorite in 2 zile lucratoare de la aplicatie, insa si pe baza unor sesizari ulterioare.
8.2. Un nume de domeniu poate fi revazut si retras sau suspendat de catre GlobeHosting
oricand, daca se considera ca numele de domeniu nu mai este acceptat in baza regulei 11.
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Prin aceasta clauza registrant-ul domeniului respectiv poate sa depuna o reclamatie
reprezentantului oficial.
8.3. Toate domeniile vor fi revazute de catre desemnatul oficial si notificarile de retragere
vor fi trimise pe email catre aplicanti cat si catre noi.
8.4. Orice taxe de inregistrare acceptate la momentul unei aplicatii care pe urma a fost
respinsa vor fi returnate in termen de 30 de zile de la data refuzarii.
8.5. Dupa ce am primit cererea de retragere a unui domeniu vom dezactiva acel domeniu.
8.6. Se deduce ca orice nume de domeniu este acceptat, daca nu se specifica altceva.

9. Durata inregistrarii
9.1. Domeniile pot fi inregistrate pe un termen de 1, 2, 5 si 10 ani. Aceste perioade se pot
schimba, schimbarile vor fi afisate pe site.

10. Reinnoiri
10.1. Notificari cu expirarea domeniilor vor fi trimise via email tuturor contactelor
nominalizate la 60, 30, 5 zile si cu o zi inainte de expirare urmate de ultima notificare de
expirare cand deja domeniul este scos din lista serverelor domeniilor .RO.IM si devine
disponibil pentru a fi inregistrat de catre altcineva dupa o perioada de o luna. Perioada
trimiterii notificarilor se poate modifica, si modificarile vor fi expuse pe site.

11. Suspendarea unui domeniu .RO.IM
11.1. GlobeHosting (eDomenii.ro) isi rezerva dreptul de a suspenda un nume de domeniu
pentru urmatoarele motive:
La cererea desemnatului oficial;
Daca a primit un ordin legal de la tribunalul Romaniei
Orice alte motive ce contravin Regulilor sau Termenilor si Conditiilor de inregistrare
Pentru a proteja nivelul serviciilor oferite catre alte domenii suma de cereri catre
serverele de domenii .RO.IM nu ar trebuie sa diminueze operarea domeniilor .RO.IM.
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11.2. Desemnatul oficial poate cere suspendarea sau retragerea unui domeniu daca
considera ca domeniu are un uz impropriu sau include orice ilegal, considerat defaimator
sau daunator pentru bunastarea Romaniei.

12. Cum se transfera un domeniu
12.1 Actualul proprietar de domeniu trebuie sa initieze o cerere de transfer din contul sau,
catre viitorul proprietar, indicand adresa de email si ID-ul acestuia. De indata ce sistemul
receptioneaza confirmarea de transfer, domeniul va fi mutat automat in contului noului
proprietar.

13. Modificari ale regulilor
13.1 Ne rezervam dreptul de a face modificari rezonabile in cadru regulilor .RO.IM
oricand. Vom face aceste modificari doar cand vom avea motive intemeiate. Orice astfel
de modificare va fi facuta publica inainte cu 30 de zile de punerea in practica pe site-ul
nostru si va deveni valida dupa perioada mentionata.
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