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Notele de la intilnirea privind numele de domenii .ro 

 

26 Aprilie 2006 - ora 15 00 
 

Participanti: 

Daniel Gruia - Consilier MCTI 

Eugen Staicut – sef serviciu administrare domenii .ro, ICI 

Bogdan Manolea - Asociatia pentru Tehnologie si Internet - APTI 

Razvan Cojocaru - ETP Consulting 

Daniel Toma - Webdev 

Tudor Vaida - RoHost 

 

S-a precizat de catre APTI procedura prin care a fost realizat documentul 

de discutie ( discutie publica pe gazduire.info)  si faptul ca a fost trimis 

numai la MCTI, ICI si RoTLD. 

 

De cealalta parte s-a remarcat utilitatea documentului pentru obtinerea unui 

punct de vedere din partea sectorului privat in acest domeniu. 

 

S-a facut distinctia intre RNC si RoTLD - dupa cum am observat noul site 

care se ocupa exclusiv cu inregistrarea si administrarea domeniilor .ro 

este present la www.rotld.ro (in acest document ne vom referi la RoTLD ca 

autoritatea romanesca care are ca atributii inregistrarea si administrarea 

domeniilor .ro) 

 

A)        API 

 

Ambele parti au recunoscut importanta unui astfel de sistem pentru 

dezvoltarea domeniilor .ro 

 

Reprezentantii RoTLD au declarat ca au fost deja testate mai multe sisteme 

(ultimul din Franta) si ca in curand va fi selectat unul pentru a fi 

implementat. 

 

S-a discutat si cam ce facilitati ar trebui sa aiba un API, problemele 

prezente ale partenerilor (inclusiv latenta dintre inregistrarea unui 

domeniu si primirea raspunsului)  si ale celor care inregistreaza numele de 

domenii si daca se pot rezolva acestea pina la implementarea acestui API. 

Majoritatea probabil ca vor fi rezolvate cu noul API, care va asigura un raspuns 

instantaneu cererilor. 

 

S-a estimat de catre d-nul Staicut ca un API in faza de beta-testing 

pentru parteneri ar fi disponibil pana la sfirsitul anului 2006. 

 

Au fost amintite probleme actuale cu inregistrarile cu date de contact 
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false. Una din problemele care se pot rezolva mai devreme este cazul 

inregistrarilor prin parteneri care au sistemul de plata in avans - se 

poate face o inregistrare automata a domeniului - urmand ca partenerul sa 

fie responsabil de corectitudinea datelor incluse si de plata (care 

practic se deduce din depozitul partenerului). In masura in care uni 

partener doreste acest lucru, se poate face un act additional la contract 

care sa ii permita inregistrarea imediata a domeniului. 

 

Au fost amintite chestiunile legate de administrarea nameserverelor si 

timpul indelungat de propagare a acestor noi informatii.  Conform 

reprezentantilor RoTLD sincronizarea DNS/whois (modificari) se face odata la 

3 ore, dar inregistrarile noi sunt adunate si procesate noaptea. Pe aceasta tema 

urmeaza ca ambele parti sa vada modalitati de imbunatatire a situatiei 

 

S-a estimat numarul de parteneri ai RoTLD la 80. 

 

B)     Parteneri 

 

S-a considerat ca este important pentru transparenta fata de parteneri sa 

se publice pe site-ul www.rotld.ro (in sectiunea Parteneri) toate 

contractele-tip cu partenerii si termenele de incadrare . Acestea vor include si 

contractele care permit inregistrarea anuala a domeniilor ( acestea se 

numesc in acceptiunea RoTLD - inchirierea domeniilor), cit si conditiile ce 

trebuiesc indeplinite de un partener pentru a putea incheia un asemenea 

contract. 

 

S-a mentionat ca pretul de 61 USD din contract reprezinta o scapare din 

partea RoTLD si va fi remediata. 

 

De asemenea s-a sustinut de catre parteneri ca ar fi util ca in sectiunea 

Parteneri acestia sa fie nominalizati in mod public pentru a face public 

ca exista si aceatsa modalitate de a achizitiona domenii .ro si a creste 

increderea in parteneri. 

 

S-a estimat ca in maximum 1 luna vor putea fi indeplinite toate cele 

mentionate mai sus. 

 

S-a discutat si posibilitatea inregistrarii doar prin parteneri. Am fost 

informati ca veniturile prin parteneri reprezinta < 50% din total, iar in 

masura in care se va ajunge la un procent mai scazut al incasarilor directe se 

poate discuta o astfel de solutie. 

 

C)  S-a facut o trecere in revista de ambele parti a chestiunilor 

legata de plata anuala. Atit MCTI, cat si RoTLD au confirmat faptul ca se 

gandesc la aceasta posibilitate, fara sa se ia o decizie concreta in 

acest sens momentan. In acelasi timp d-nul Staicut a mentionat faptul ca 
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exista cheltuieli anuale ale RoTLD ( personal, administrarea domeniilor 

inregistrate, echipamente tehnice) astfel incit o taxa de mentenanta 

anuala trebuie luata in considerare 

 

Am propus ca sa existe o discutie publica pe aceasta chestiune , urmand 

ca in final sa incercam sa facem un document cu argumente pro si contra - 

si cu potentiale solutii de implementare a unei taxe anuale. 

 

Domnul Gruia a propus ca aceasta discutie sa aiba loc pe forum-ul MCTI , 

care va aparea in curand cu noul site MCTI.  Ceilalti participanti au 

fost de acord cu propunerea 

 

D)    Plata prin card 

 

RoTLD a considerat ca nu exista o problema pentru a implementa sistemul 

de plata cu cardul . S-au notat principalii actori de pe piata care ar 

putea sa rezolve aceasta chestiune ( DotCommerce si Epayment) si urmeaza 

ca RoTLD sa se intereseza de mai multe detalii - inclusiv integrarea cu 

sistemul API (precizat la punctul A). 

 

E)     Transparenta 

 

S-a apreciat ideea ca RoTLD ar trebui sa fie transparent si ca ar trebui sa 

publice date cit mai concrete cu privire la activitatea sa. Exista insa o 

serie de chestiuni care impiedica momentan o transparenta totala. 

 

S-a discutat si despre noul site, ar trebui ca sectiunea de noutati sa 

fie actualizata cu noile actiuni/evenimente importante care se intampla la 

nivelul RoTLD. 

 

Am atras atentia si asupra faptului ca lista cu domeniile suspendate inca nu 

a fost publicata pe noul site, chestiune ce se va rezolva cat de curand. 

( la ora publicarii acestui material aceasta chestiune deja este rezolvata) 

 

F) S-a apreciat ideea de Consiliu Consultativ privind numele de domenii 

si nu s-au remarcat probleme in realizarea acestuia . Urmeaza sa venim 

cu o propunere mai concreta in acest sens. 

 

De asemenea s-a mai discutat si chestiunea re-vinzarii numelor de domenii 

existente. Regula a fost impusa in general pentru a impiedica re-vanzarea 

domeniilor in scop speculativ. Nu exista o mare problema din partea 

RoTLD in a accepta aceste re-vinzari, insa trebuie stabilite niste conditii generale 

care ar permite acest lucru, luand in considerarea si posibila specula, 

dar si inregistrarea unor marci ca nume de domenii. 


