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DEFINIŢII
Termenii definiţi în Termenii şi condiţiile privind înregistrarea Numelui de
Domeniu .eu şi/sau în Regulile de soluţionare a litigiilor referitoare la
domeniul .eu vor fi utilizaţi în prezentul document cu iniţiale majuscule.

OBIECTUL ŞI ARIA DE APLICARE
Prezenta Politică de înregistrare a Numelor de Domeniu .eu defineşte
procedurile tehnice şi administrative utilizate de Registru în cazul înregistrării
Numelor de Domeniu sau în cazul solicitărilor de înregistrare, precum si în
cazul anulării, transferului, suspendării, revocării etc. respectivelor Nume de
Domeniu.
Termenii şi condiţiile prezentei Politici de înregistrare se aplică numai pentru
înregistrările sau solicitările de înregistrări de Nume de Domeniu prevazute in
al articolul 2, al patrulea paragraf, din Regulile de politică publică, adică
pentru Numele de Domeniu înregistrate direct sub Top Level Domain .eu.
Politica de înregistrare nu se aplică pentru numele înregistrate sub domenii
de nivel inferior, asupra cărora Registrul nu are competenţă, aceste nivele
fiind administrate exclusiv de Registrant.

SECŢIUNEA 1.

OBLIGATIVITATEA REGISTRANTULUI
DACĂ
ÎNDEPLINEŞTE
CRITERIILE

DE A DETERMINA
GENERALE
DE

ELIGIBILITATE

În această primă etapă, Registrantul trebuie să verifice dacă întruneşte
Condiţiile generale de eligibilitate, care stipulează că acesta trebuie să fie:
(i)

o societate având sediul, administraţia centrală şi locul de
desfăşurare a activităţii principale în Comunitate, sau

(ii)

o organizaţie constituită în interiorul Comunităţii, fără ca acest
lucru să excludă aplicarea legislaţiei naţionale sau

(iii)

o persoană fizică cu reşedinţa în Comunitate.

Ţările şi teritoriile considerate ca făcând parte din Comunitatea Europeană
sunt enumerate în Anexa 1 a prezentului document.
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În cazul unui răspuns negativ: Un Registrant care nu satisface unul dintre
criteriile de mai sus nu are dreptul de a înregistra un Nume de Domeniu sub
Top Level Domain .eu. Dacă Registrantul depune o cerere de înregistrare
a unui Nume de Domeniu sau dacă, deşi nu îndeplineşte niciunul din criteriile
de mai sus, reuşeşte să înregistreze un Nume de Domeniu, Registrul are
dreptul în orice moment să respingă cererea de înregistrare sau să revoce
Numele de Domeniu înregistrat în condiţiile de mai sus, după cum consideră
de cuviinţă (secţiunile 6(4) şi 9(4) din Termeni şi condiţii).
În cazul unui răspuns pozitiv: Un Registrant care îndeplineşte condiţiile
de mai sus poate trece mai departe la procedura descrisă în secţiunea 2.

SECŢIUNEA 2.

ALEGEREA NUMELUI DE DOMENIU – DISPONIBILITATE ŞI
CERINŢE TEHNICE

Înainte de a depune o cerere de înregistrare pentru un Nume de Domeniu,
Registrantul trebuie să verifice dacă Numele de Domeniu respectiv întruneşte
atât condiţiile de disponibilitate, cât şi cerinţele tehnice descrise în secţiunea
2.2 din Termeni şi condiţii. În acest sens, Registrantul trebuie să parcurgă
următoarele etape:
(i)

să verifice dacă Numele de Domeniu solicitat îndeplineşte
cerinţele tehnice descrise în secţiunea 2.2 (ii) din Termenii şi
condiţiile de înregistrare;

(ii)

să verifice în baza de date WHOIS (disponibilă pe site-ul web al
Registrului) dacă Numele de Domeniu este disponibil; Numele
de Domeniu incluse pe lista numelor blocate sau suspendate
(publicată pe site-ul web al Registrului) nu sunt (deocamdată)
disponibile pentru înregistrare; şi

(iii)

să verifice în baza de date Sunrise WHOIS .eu (disponibilă pe
site-ul web al Registrului) dacă Numele de Domeniu solicitat nu
a fost deja solicitat în timpul Perioadei de înregistrare pe etape;
un Nume de Domeniu solicitat în Perioada de înregistrare pe
etape nu va fi disponibil pentru marele public decât în urma
deciziei Registrului de a-l face disponibil, în conformitate cu
Regulile Sunrise.

SECŢIUNEA 3.

ALEGEREA REGISTRATORULUI

Numele de Domeniu nu pot fi înregistrate la Registru (şi înregistrările nu pot fi
reînnoite) decât prin intermediul unui Registrator, care acţionează în numele
Registrantului.
Prin urmare, pentru a depune o cerere de înregistrare a unui Nume de
Domeniu, Registrantul trebuie să aleagă un Registrator acreditat de către
Registru, din lista disponibilă pe site-ul web al Registrului.
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SECŢIUNEA 4.

OBLIGAŢIA DE A CITI REGULILE

La depunerea unei cereri de înregistrare a unui Nume de Domeniu,
Registrantul încheie cu Registrul un contract, ai cărui termeni şi condiţii sunt
stipulaţi în Reguli. După acest moment, obligaţiile contractuale ale
Registrantului vor fi exclusiv cele stipulate în Regulile menţionate, acestea
fiind susceptibile de a suferi modificări în orice moment, în conformitate cu
procedurile descrise în prezentul document.
Registratorul se obliga sa puna la dispoziţia Registrantului Regulile aplicabile,
înainte ca acesta din urmă să depună cererea de înregistrare a Numelui de
Domeniu.
Atat Termenii şi condiţiile, precum şi toate celelalte Reguli aplicabile sunt
disponibile pe site-ul web al Registrului.
Vă informăm că Registrul are dreptul de a revoca un Nume de Domeniu din
proprie iniţiativă, în situaţia în care Registrantul încalcă Regulile aplicabile.

SECŢIUNEA 5.

FURNIZAREA DE COORDONATE DE CONTACT
PRECISE ŞI COMPLETE

Cererile de înregistrare a unui Nume de Domeniu vor fi considerate complete
numai dacă Registrantul furnizează, prin intermediul Registratorului,
următoarele informaţii minimale:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

numele complet al Registrantului; în cazul în care nu se specifică
numele niciunei societăţi sau organizaţii, se consideră că Registrantul
este persoana fizică ce solicită înregistrarea Numelui de Domeniu; în
cazul în care se specifică numele societăţii sau al organizaţiei, se
consideră că Registrantul este societatea sau organizaţia respectivă.
adresa şi statul membru al Comunităţii Europene;
a. adresa sediului social, a administraţiei centrale sau a locului de
desfăşurare a activităţii principale a societăţii Registrantului sau
b. locul de înfiintare a organizaţiei Registrantului sau
c. reşedinţa Registrantului;
adresa de e-mail a Registrantului (sau a reprezentantului acestuia);
numărul de telefon la care Registrantul (sau reprezentantul acestuia)
poate fi contactat;
Numele de Domeniu solicitat;
limba în care se vor desfăşura Procedurile de soluţionare a litigiilor pe
cale extrajudiciară, în conformitate cu paragraful 3(a) din Regulile de
soluţionare a litigiilor referitoare la domeniul .eu; aceasta limba este
cea folosita in contractul de înregistrare încheiat între Registrant şi
Registrator, în virtutea articolului 22(4) din Regulile de politică publică.

Pe toată durata Perioadei de înregistrare, Registrantul are obligaţia de a se
asigura că informaţiile de mai sus sunt complete şi exacte (a se vedea
secţiunea 8 referitoare la modificarea datelor de contact).
Registrul are dreptul de a respinge o cerere de înregistrare a unui Nume de
Domeniu sau de a revoca un Nume de Domeniu, dacă Registrantul a furnizat
informaţii incomplete sau incorecte in legatura cu acesta.
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Registrul are dreptul de a-i solicita Registrantului (prin intermediul
Registratorului acestuia) informaţii suplimentare, de exemplu în contextul unei
cereri de inregistrare care a fost înaintată si care se află în Perioada de
înregistrare pe etape.
Solicitantul are obligaţia să se asigure că adresa de e-mail este funcţională (a
se vedea punctul (iii) de mai sus) şi că poate comunica prin intermediul
acestei adrese cu Registrul şi/sau cu furnizorul de servicii de soluţionare pe
cale extrajudiciară a litigiilor. În cazul în care adresa electronică ce a fost
comunicată Registrului nu este o adresă de e-mail în stare de funcţionare,
Registrul are dreptul de a anula cererea de înregistrare a Numelui de
Domeniu sau chiar de a revoca Numele de Domeniu în conformitate cu
procedura descrisă în secţiunea 12 din prezentul document.
Datele trebuie să fie cele ale Registrantului şi nu cele ale Registratorului, ale
mandatarului sau reprezentantului unei persoane fizice sau entităţi care nu
îndeplineşte Criteriile generale de eligibilitate.

SECŢIUNEA 6.

ÎNREGISTRAREA NUMELUI DE DOMENIU

Întrucât depunerea cererii de înregistrare a unui Nume de Domeniu direct la
Registru nu este posibilă, solicitările pentru Nume de Domeniu şi înregistrările
se fac prin intermediul unui Registrator acreditat de Registru. Registratorul
poate percepe o taxă pentru acest serviciu.
În condiţiile în care Registrantul a comunicat Registratorului toate informaţiile
necesare şi şi-a îndeplinit toate celelalte obligaţii conexe, Registratorul are
obligaţia de a introduce aceste informaţii direct în sistemul Registrului, în
conformitate cu procedurile tehnice stabilite de Registru şi comunicate
Registratorului.
Dacă Numele de Domeniu solicitat este disponibil şi dacă toate informaţiile
necesare sunt complete şi Registrul a încasat de la Registrator taxa pentru
înregistrarea Numelui de Domeniu, Numele de Domeniu va fi înregistrat
automat pentru o Perioadă (ce se poate reînnoi) de un (1) an, în conformitate
cu secţiunea 6 din Termenii şi condiţiile de înregistrare.
Important: Corectarea unei erori la Numele Domeniului nu este posibilă.
O astfel de greşeală nu poate fi corectată decât prin înregistrarea Numelui de
Domeniu corect.

SECŢIUNEA 7.
1.

BAZA DE DATE WHOIS

Introducere

Regulile de politică publică prevăd obligaţia Registrului de a furniza un motor
de căutare WHOIS, care să ofere informaţii referitoare la administratori şi la
persoana de contact pentru aspecte tehnice care asigură administrarea
Numelui de Domeniu, plecând de la Numele de Domeniu respectiv.
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La înregistrarea unui Nume de Domeniu, informaţiile referitoare la înregistrare
figurează într-o bază de date WHOIS, în conformitate cu regulile descrise în
Politica WHOIS. Informaţiile colectate includ coordonatele de contact ale
Registrantului, Registratorul acestuia şi detalii despre serverele de nume
cărora Registrul le deleagă responsabilitatea cu privire la Numele de
Domeniu.
Informaţiile despre Numele de Domeniu şi despre Registrant sunt disponibile
pe site-ul web al Registrului, prin introducerea în motorul de căutare WHOIS
a Numelui de Domeniu respectiv, şi pot fi accesate prin modalităţile de mai
jos.
La înregistrarea unui Nume de Domeniu, Registrantul se obligă să accepte
termenii şi condiţiile Registrului, în virtutea cărora acesta din urmă este
autorizat să publice pe site-ul său web o parte din datele cu caracter personal
ale Registrantului, împreună cu unele date tehnice, în scopul garantării
transparenţei faţă de public a sistemului de Nume de Domeniu.
2.

Scop

Scopul bazei de date WHOIS, aşa cum este definit în primul paragraf al
articolului 16 din Regulile de politică publică, este furnizarea de informaţii cât
se poate de precise şi actuale despre punctele de contact tehnic şi
administrativ care administrează nume de domenii sub domeniul de prim nivel
.eu (Top Level Domain .eu.)
3.

Prevenirea utilizării abuzive a datelor conţinute în baza de date
WHOIS

Datele conţinute în baza de date WHOIS pot fi accesate cu ajutorul unei
comenzi exclusiv de tip text sau prin intermediul unui motor de căutare online.
Motorul WHOIS de căutare textuală conţine doar informaţii tehnice, care nu
au o legătură directă cu Registrantul.
Pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal disponibile
prin intermediul motorului WHOIS de căutare online, Registrul pune în
aplicare următoarele măsuri:
(i)
Persoanele care interoghează baza de date WHOIS primesc un
cod aleatoriu generat în mod automat, pe care trebuie să-l
introducă pentru a primi un răspuns la căutarea lansată. Un cod
sub formă grafică împiedică utilizarea automatizată a programelor
de capturare de date mai eficient decât un cod sub formă de text.
(ii)

Adresele de e-mail şi, dacă este cazul, adresele poştale, numerele
de telefon şi de numerele de fax vor fi afişate sub formă de imagini
(grafic), şi nu sub formă de text, îngreunând capturarea
automatizată a datelor.

(iii)

Căutările după criterii multiple şi alte tipuri de căutare după nume,
adresă de e-mail, adresă poştală, număr de fax sau de telefon nu
vor fi posibile.
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(iv)

Toate persoanele care lansează o căutare în baza de date WHOIS
vor trebui să citească şi să se declare de acord cu „declaraţia
legală şi termenii şi condiţiile de utilizare WHOIS”, care vor informa
utilizatorii că:
a. serviciile WHOIS sunt oferite numai cu titlu informativ;
b. prin lansarea unei căutări, utilizatorul se declară de acord să nu
folosească informaţiile obţinute în scopul de a:
1. autoriza, facilita sau a-şi da concursul la transmiterea de
mesaje publicitare nesolicitate sau alt tip de mesaje
nesolicitate prin intermediul poştei electronice sau în
orice alt mod;
2. încerca în vreun fel să definească un anume public ţintă
în scopuri publicitare;
3. aduce prejudicii Registranţilor prin trimiterea de mesaje
către aceştia.

Pentru a preveni „capturarea de date” prin utilizarea metodei tip text de
căutare, aceeaşi adresă IP nu poate primi ca rezultat al interogării mai mult 1
nume de domeniu pe secundă şi mai mult de 100 de nume de domeniu pe
oră.
4.

Accesibilitatea în materie de Internet

Motorul de căutare online va fi prevăzut astfel încât să ofere persoanelor cu
deficienţe de vedere acces nediscriminatoriu la informaţiile conţinute în baza
de date WHOIS.
Codul generat automat care trebuie introdus pentru a putea accesa
rezultatele căutării va fi afişat în combinaţii aleatorii de două culori, uşurând
astfel accesul majorităţii utilizatorilor care suferă de daltonism.
Persoanele cu deficienţe de vedere pot solicita de la Registru o parolă
specială cu ajutorul căreia să poată accesa datele fără a trebui să introducă
codul aleatoriu şi să obţină adresele de e-mail solicitate sub formă de text, şi
nu sub formă de imagini.
Pentru a preveni „capturarea de date” cu ajutorul acestei parole speciale, nu
va fi posibilă extragerea unui număr mai mare de 100 de domenii pe zi.
Utilizatorii cu deficienţe de vedere trebuie să prezinte Registrului un certificat
care să le ateste handicapul. Acest certificat poate fi trimis prin poştă sau prin
e-mail şi trebuie emis de autoritatea competentă din fiecare stat membru.
Adresa de e-mail a utilizatorului care solicită o parolă specială trebuie inclusă
în cererea pentru parola specială, întrucât utilizatorul va primi respectiva
parolă prin e-mail.
Registrul va trata aceste cereri cu maximă confidenţialitate şi nu va furniza
către terţi nicio informaţie în legătură cu acestea.
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SECŢIUNEA 8.

PROCEDURA

v. 2.0
DE MODIFICARE A COORDONATELOR DE

CONTACT

În situaţia în care coordonatele de contact ale Registrantului se modifică,
acesta are obligaţia de a-i solicita Registratorului (Registratorilor) său (săi) să
modifice aceste informaţii în Registru, în termen de o (1) lună de la respectiva
modificare. Această solicitare nu poate fi adresată direct Registrului.

SECŢIUNEA 9.

PROCEDURA DE REÎNNOIRE SAU ANULARE A UNUI NUME
DE DOMENIU

În principiu, Numele de Domeniu se reînnoiesc în mod automat.
Registrantul are dreptul de a anula înregistrarea unui Nume de Domeniu
înaintând o cerere în acest sens Registratorului său, acesta din urmă fiind
singurul care poate depune o cerere de anulare la Registru. Această
solicitare de anulare nu poate fi adresată de către un Registrant direct
Registrului.
Procedurile utilizate de Registratori în vederea reînnoirii sau anulării de Nume
de Domeniu pot prezenta diferenţe de la un Registrator la altul; în consecinţă,
recomandăm Registranţilor să citească cu atenţie termenii şi condiţiile care le
sunt comunicate de către aceştia. În unele situaţii, Registratorul nu anulează
sau nu reînnoieşte un Nume de Domeniu, decât dacă sunt întrunite anumite
condiţii.
NOTĂ IMPORTANTĂ
În cazul în care un Registrant nu doreşte reînnoirea Numelui de Domeniu
după expirarea Perioadei de un an, este important să îşi informeze
Registratorul în timp util şi în conformitate cu prevederile Contractului încheiat
cu acesta. Dacă se depăşeşte data de expirare a înregistrării Numelui de
Domeniu, Registrul îi va factura automat Registratorului suma cuvenită pentru
o Perioadă reînnoită de un an. În această situaţie, Registratorul va factura
probabil Registrantului taxa de reînnoire menţionată.
Fiecare Registrator aplică propriile sale condiţii de facturare. Unii Registratori
solicită plata facturii de către Registrant înainte de expirarea Numelui de
Domeniu, având astfel posibilitatea de a şti dacă înregistrarea va fi sau nu
reînnoită. Vă informăm că Registrul nu intervine în niciun litigiu dintre un
Registrator şi clienţii acestuia.

SECŢIUNEA 10. PROCEDURA DE SCHIMBARE A REGISTRATORULUI
1.

În cazul rezilierii contractului încheiat între Registru şi Registratorul
desemnat de Registrant şi dacă Registratorul respectiv nu şi-a
transferat portofoliul de Nume de Domeniu către un alt Registrator,
Registrul îl va notifica pe Registrant în legătură cu această situaţie.
Registrantul trebuie să aleagă un nou Registrator în termen de o (1)
lună de la data la care i-a fost trimisă notificarea.
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Dacă Registrantul desemnează un alt Registrator în perioada
menţionată, Registrul va factura noului Registrator taxele de reînnoire
a înregistrării, la expirarea Perioadei de validitate a acesteia.
Dacă Registrantul nu îşi desemnează un nou Registrator în perioada
menţionată, Numele de Domeniu va expira la finalul Perioadei de
validitate a înregistrării. În această situaţie, Numele de Domeniu va fi
suspendat pentru perioada cea mai lungă dintre următoarele două
posibilităţi:
- trei luni de la data trimiterii notificării menţionate mai sus; sau
- două luni după expirarea Perioadei de validitate a înregistrării.
2.

Dacă Registrantul doreşte să îşi schimbe Registratorul în cadrul
Perioadei de validitate a înregistrării, el trebuie să desemneze un nou
Registrator şi să-i solicite acestuia să informeze Registrul în legătură
cu această modificare.
La primirea unei astfel de notificări, Registrul va confirma primirea
propunerii de schimbare, prin trimiterea către Registrant, prin e-mail,
a unui cod care îi permite acestuia din urmă să confirme sau să refuze
schimbarea solicitată prin intermediul site-ului web al Registrului,
pentru fiecare Nume de Domeniu în legătură cu care s-a solicitat
schimbarea Registratorului.
Dacă Registrantul nu confirmă schimbarea Registratorului prin
intermediului site-ului web al Registrului în termen de şapte (7) zile
calendaristice de la data trimiterii de către Registru a e-mailului mai sus
menţionat, Registrul îi va trimite un e-mail noului Registrator desemnat
de Registrant. Acest al doilea e-mail îl va informa pe noul Registrator
asupra faptului că transferul va intra în vigoare numai în eventualitatea
în care Registrantul confirmă schimbarea Registratorului printr-un
mesaj semnat, transmis către Registru prin fax sau prin intermediul
site-ului web al Registrului, în termen de şapte (7) zile calendaristice de
la data trimiterii acestui al doilea e-mail. Dacă Registrul nu primeşte
confirmarea în cadrul acestei perioade de şapte zile, schimbarea
Registratorului va fi anulată automat.
Taxele plătite pentru înregistrarea iniţială a Numelui de Domeniu (sau
pentru reînnoirile acestuia) nu vor fi în niciun caz rambursate.

SECŢIUNEA 11. SUSPENDAREA NUMELOR DE DOMENIU ŞI PROCEDURA
DE REACTIVARE

1.

În cazul în care Registrul primeşte de la Registrator o cerere de
anulare, în conformitate cu secţiunea 6(2) din Termenii şi condiţiile
privind înregistrarea numelor de domeniu .eu şi cu secţiunea 9 din
prezentul document, Numele de Domeniu respectiv va fi suspendat
pentru o perioadă de patruzeci (40) de zile calendaristice, cu începere
(i) de la data menţionată în cererea de anulare sau (ii) de la data la
care a fost făcută cererea de anulare, în cazul în care data menţionată
este anterioară datei la care a fost făcută cererea respectivă.
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În cadrul acestei perioade de patruzeci de zile,
(i) Registrantul îi poate solicita Registratorului său reactivarea Numelui
de Domeniu suspendat, iar Registratorul va informa Registrul în
legătură cu această solicitare;
(ii) Registrantul poate solicita schimbarea Registratorului prin
intermediul unui Registrator nou desemnat (ceea ce duce implicit la
reactivarea Numelui de Domeniu).
În plus, în perioada de suspendare menţionată mai sus, executorul
testamentar sau moştenitorii legali ai Registrantului (în eventualitatea
morţii acestuia) sau administratorul judiciar (în eventualitatea în care
Registrantul face obiectul unei proceduri de lichidare) pot formula, în
ciuda suspendării, o cerere de transfer al Numelui de Domeniu prin
intermediul unui Registrar, sub rezerva depunerii documentaţiei
corespunzătoare, în conformitate cu secţiunile 13(2) şi (3) de mai jos.
Dacă în perioada de patruzeci (40) de zile menţionată, Numele de
Domeniu nu este reactivat sau transferat sau dacă Registrul nu
primeşte taxele datorate, Numele de Domeniu în cauză va fi făcut
disponibil pentru înregistrare. Taxele plătite pentru înregistrarea iniţială
a Numelui de Domeniu (sau pentru reînnoirile acestuia) nu vor fi în
niciun caz rambursate.
3.

Dacă Registrul suspendă un Nume de Domeniu în urma rezilierii
contractului dintre Registru şi Registrator, se va aplica procedura
prevăzută în secţiunea 10(1) a prezentului document.

SECŢIUNEA 12. PROCEDURA DE REVOCARE A NUMELOR DE DOMENIU
1.

Registrul poate revoca un Nume de Domeniu din proprie iniţiativă
exclusiv pe următoarele temeiuri:
(i)
datorii neachitate de către Registrator;
(ii)
încetarea îndeplinirii de către Registrant a Condiţiilor generale
de eligibilitate prevăzute la articolul 4(2)(b) din Regulamentul
privind numele de domeniu .eu;
(iii)
încălcarea Regulilor de către Registrant.

2.

Cu cel puţin paisprezece (14) zile înainte de a revoca un Nume de
Domeniu, Registrul va notifica prin e-mail Registrantul şi/sau
Registratorul prin intermediul căruia a fost înregistrat Numele de
Domeniu respectiv, dând Registrantului şi/sau Registratorului
oportunitatea de a remedia, în cazul în care este posibil, motivele
pentru revocare mai sus menţionate.
În cazul în care, pe durata acestei perioade, motivele de revocare nu
sunt remediate, Registrul are dreptul de a revoca Numele de Domeniu.

3

Începând din momentul în care Registrul a notificat Registrantul şi/sau
Registratorul în conformitate cu secţiunea 12(2) a acestei Politici de
Înregistrare, Registrul poate suspenda Numele de Domeniu în cauză.
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SECŢIUNEA 13. PROCEDURA DE TRANSFER A NUMELOR DE DOMENIU
1.

Transferurile de Nume de Domeniu, implicând schimbarea deţinătorilor
Numelor de Domeniu, trebuie să se facă respectând procedura
descrisă mai jos.
Noul deţinător trebuie să-şi desemneze un Registrator căruia să-i
solicite să comunice Registrului transferul Numelui de Domeniu.
În urma primirii notificării, Registrul va confirma cedentului şi
cesionarului primirea propunerii de transfer, prin e-mail. Fiecare e-mail
va conţine un cod unic care le va permite părţilor să confirme sau să
refuze propunerea de transfer prin intermediul site-ului web al
Registrului.
Dacă oricare dintre părţi nu confirmă transferul prin intermediului siteului web al Registrului în termen de şapte (7) zile calendaristice de la
data trimiterii de către Registru a e-mailurilor de confirmare menţionate
mai sus, Registrul îi va trimite un e-mail Registratorului desemnat de
cesionar. În acest e-mail, Registrul îl va informa pe Registrator că
transferul va intra în vigoare numai după ce, atât cedentul, cât şi
cesionarul vor fi confirmat transferul, printr-un mesaj semnat trimis prin
fax către Registru sau prin intermediul site-ului web al Registrului, în
termen de şapte (7) zile calendaristice de la data trimiterii acestui al
doilea e-mail.
Dacă Registrul nu primeşte confirmările în această perioadă de şapte
zile, transferul va fi anulat automat, iar Numele de Domeniu va rămâne
înregistrat pe numele Registrantului (iniţial).

2.

În cazul în care Registrantul decedează în Perioada de validitate a
înregistrării, executorii săi testamentari sau moştenitorii legali pot
solicita transferul Numelui de Domeniu către moştenitori, în cadrul
perioadei stabilite în secţiunea 7(3) din Termenii şi condiţiile privind
înregistrarea numelor de domeniu .eu, sub rezerva prezentării
documentelor corespunzătoare şi sub rezerva îndeplinirii de către
aceştia a Criteriilor generale de eligibilitate.

3.

Dacă, în cadrul Perioadei de validitate a înregistrării, Registrantul face
obiectul unor proceduri de insolvabilitate, lichidare, încetare a activităţii,
faliment ori al altor proceduri similare prevăzute de dreptul naţional,
administratorul judiciar desemnat legal poate solicita transferul Numelui
de Domeniu către deţinătorul activelor Registrantului în cadrul
perioadei prevăzute în secţiunea 7(3) din Termenii şi condiţiile privind
înregistrarea numelor de domeniu .eu, sub rezerva prezentării
documentelor corespunzătoare şi sub rezerva îndeplinirii de către
acesta a Criteriilor generale de eligibilitate.

4.

Validitatea transferului unui Nume de Domeniu în conformitate cu
procedura descrisă aici este condiţionată de achitarea taxelor
aplicabile prevăzute în Termenii şi condiţiile privind înregistrarea
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numelor de domenii .eu. Taxele plătite pentru înregistrarea iniţială
a Numelui de Domeniu (sau pentru reînnoirile acestuia) nu vor fi în
niciun caz rambursate.

ANEXA 1
Cine poate înregistra un Nume de Domeniu?

Notă: Naţionalitatea nu reprezintă un criteriu de acceptare a cererii de
înregistrare a unui Nume de Domeniu .eu, ci locul de reşedinţă.

Ţările şi teritoriile care
fac parte din UE
Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru, partea grecească de sud
(aflată sub controlul Republicii
Cipru)

Ţările şi teritoriile care nu fac
parte din UE

Partea turcească de nord a Ciprului,
nerecunoscută pe plan internaţional

Republica Cehă
Danemarca

Insulele Faroe
Groenlanda

Estonia
Finlanda, Insulele Åland
Franţa, Guadeloupe, Guiana
Franceză, Martinica, Reunion

Polinezia Franceză, Ţinuturile australe şi
antarctice franceze, Mayotte, Noua
Caledonie şi teritoriile anexe, Saint Pierre
et Miquelon, Insulele Wallis şi Futuna

Germania
Grecia
Ungaria
Italia
Irlanda
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Polonia
Portugalia, Insulele Azore şi
Madeira
România
Slovacia
Slovenia
Spania, Insulele Canare, Ceuta,
Melila
Suedia
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Olanda

Aruba, Antilele olandeze, Bonaire, Curacao,
Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

Regatul Unit al Marii Britanii,
Gibraltar

Anguilla, Bermude, Ţinutul antarctic
britanic, Ţinutul britanic din Oceanul
Indian, Insulele Virgine Britanice,
Insulele Cayman, Insulele Falkland
(Insulele Malvine), Guernsey, Insula
Man, Jersey, Monserrat, Pitcairn, Insula
Sfânta Elena şi teritoriile anexe, Georgia
de Sud şi Insulele Sandwich de Sud,
Insulele Turks şi Caicos
Andora
Croaţia
Islanda
Liechtenstein
Monaco
Norvegia
San Marino
Elveţia
Turcia
Vatican
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