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Regulamentul Serviciului referitor la Numele de Domenii   

  

§1 Dispoziții generale.   

  

1. Prezentul Regulament (denumit în continuare: Regulament) reglementează prestarea de servicii de 

intermediere în înregistrarea Numelui de Domeniu și furnizarea ulterioară a serviciilor de suport 
administrativ și tehnic pentru Numele de Domeniu (denumite în continuare: Serviciu) de către 

home.pl Societate pe Acțiuni cu sediul în Szczecin, la adresa ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, 

înregistrată în Registrul comercial al Registrului Național al Instanțelor de către Tribunalul Districtual 

Szczecin - Centru din Szczecin, a XIII-a Divizie Comercială a Registrului Național al Instanțelor sub 
numărul 0000431335, REGON 811158242, CIF 8522103252,(denumită în continuare: home.pl).  

2. Registru – entitatea, care gestionează Domeniul, efectuează înregistrarea și întreținerea Numelor din 

acest Domeniu sau alte activități legate de Numele de Domeniu descrise în regulamentele utilizate 

de Registru.   

3. Registrator – entitatea, care deține statutul de registrator oficial de domenii, acreditat de un Registru 
relevant, care poate acționa în numele home.pl ca intermediar între Client și Registrul relevant.   

4. Regulamentul este  disponibil  pentru  consultare  pe  site-ul  web  la 
 adresa: https://ionos.ro/terms-and-conditions/.   

  

§2 Termenii de utilizare a Serviciului.   

  

1. home.pl intermediază exclusiv pe cale electronică în procedura de încheiere a contractului între 

Client și Registrul relevant privind înregistrarea sau reînnoirea Numelui de Domeniu prin publicarea 
pe site-ul home.pl a ofertelor Registrelor, ceea ce face posibilă comandarea Numelui de Domeniu 

prin intermediul site-ului home.pl, transferarea comenzii efectuate pe site-ul home.pl la Registrul 

relevant, obținerea și furnizarea de informații privind procedura de încheiere a contractului privind 

înregistrarea Numelui de Domeniu.   

2. home.pl nu garantează înregistrarea sau extinderea Numelui de Domeniu. Înregistrarea sau 

extinderea depinde numai de decizia Registrului competent.   

3. Pe baza Contractului de intermediere în înregistrarea Numelui de Domeniu, Clientul acordă home.pl 
permisiunea de a fi reprezentat înaintea Registrului. Clientul este obligat să confirme consimțământul 

în forma și la timpul solicitat de home.pl. Domeniul de aplicare a autorizației acoperă toate activitățile 
de înregistrare și gestionare a Numelui de Domeniu în numele Clientului, inclusiv posibilitatea de a 

furniza Registrului datele cu caracter personal ale clientului în măsura necesară, în conformitate cu 
cerințele Registrului. Dacă Registrul vizat necesită înregistrarea directă a Numelui de Domeniu de 

către Client, home.pl va notifica imediat Clientul. Informațiile privind cerințele Registrului în acest 
domeniu sunt disponibile pe site-urile web ale Registrelor, la care face trimitere site-ul home.pl.  

4. home.pl va solicita Registrului corespunzător înregistrarea Numelui de Domeniu după efectuarea de 
către Client a plății datorate indicate în sumarul condițiilor comenzii sau într-un alt moment, care 

rezultă din termenii stabiliți de Registru.  

5. În măsura în care este posibil, home.pl va crea posibilitatea de rezervare a Numelui de Domeniu în 
condițiile stabilite de Registru, dar fără posibilitatea de a utiliza Numele de Domeniu în timpul 

perioadei de rezervare și fără garanția înregistrării Numelui de Domeniu rezervat. Posibilitatea de 

rezervare a unui Nume de Domeniu depinde de furnizarea unei astfel de funcționalități de către 

Registru sau de existența unei astfel de posibilități tehnice, adică o funcție în sistemul home.pl.  

https://ionos.ro/terms-and-conditions/
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6. Pe lângă cazurile specificate în Regulamentul rețelei home.pl, home.pl are dreptul să refuze 

încheierea Contractului dacă:   

a) Clientul va furniza o sintaxă incorectă a Numelui de Domeniu și nu va corecta aceste date în ciuda 

solicitării home.pl,   

b) Numele de Domeniu este nume de județ, de district sau de comună, iar solicitantul înregistrării 

nu este autorizat de organul administrației guvernamentale sau locale.   

7. Pe lângă cazurile specificate în Regulamentul rețelei home.pl, home.pl are dreptul să rezilieze 
Contractul cu efect imediat dacă: a) Numele de Domeniu a fost deja înregistrat sau rezervat,   

b) cererea de înregistrare a Numelui de Domeniu a fost deja depusă de o terță parte,   

c) cererea de înregistrare a Numelui de Domeniu este incompletă și trebuie completată, iar Clientul 
nu a completat-o, în ciuda apelului home.pl sau a Registrului, la data indicată de home.pl sau de 

Registru sau înregistrarea Numelui de Domeniu este imposibilă din alte motive obiectiv 
justificate.   

8. Clientul are dreptul deplin de a dispune de Numele de Domeniu. home.pl se angajează să 
îndeplinească dispozițiile Clientului privind gestionarea Numelui de Domeniu, depuse în scris sau prin 

Panoul de Client, utilizând datele de autentificare corecte și parola. Dispozițiile Clientului, cărora li se 

aplică obligația menționată mai sus, nu pot fi în contradicție cu prevederile legale în vigoare. Până în 

momentul începerii utilizării de către Clientul a Numelui de Domeniu, home.pl va avea dreptul, în 
schimbul menținerii Numelui de Domeniu pe serverele sale, de a plasa informații sau reclame la 

adresa Numelui de Domeniu cu conținut conform cu legea aplicabilă.   

9. home.pl nu este responsabil pentru:   

a) blocarea sau ștergerea Numelui de Domeniu de către Registru și eventuala ocupare a acestuia 

de către o terță parte,   

b) înregistrarea Numelui de Domeniu cu rea-credință,   

c) cererile de revendicări pentru Numele de Domeniu depuse de persoane terțe,   

d) modificarea configurației Numelui de Domeniu sau ștergerea Numelui de Domeniu de către o 
persoană neautorizată, care rezultă din furnizarea de către Client a numelui de utilizator și a 

parolei sau a Contului de Client unei persoane terțe,  

10. home.pl nu percepe taxe separate pentru activitățile legate de suportul administrativ și tehnic al 

Numelui de Domeniu, cu excepția cazului în care regulamentul unui Serviciu specific home.pl sau ale 
regulamentul promoțional prevede altfel.   

11. Modificările tehnice în configurația Numelui de Domeniu, în special delegarea Numelui de Domeniu 

la un alt furnizor, nu echivalează cu anularea consimțământului de reprezentare a Clientului în fața 
Registrului, cu excepția cazului în care părțile decid altfel. Acest consimțământ expiră în momentul:   

a) radierii înregistrării Numelui de Domeniu,   

b) anulării consimțământului de către client,   

c) expirării sau încetării Contractului încheiat între home.pl și Client.   

12. Contractul încetează în momentul radierii înregistrării Numelui de Domeniu sau în momentul  

transferului acestuia de către Client la un alt furnizor.   

13. Condițiile necesare pentru utilizarea Serviciului sunt:   

a) acceptarea dispozițiilor prezentului Regulament, și   

b) acceptarea prevederilor Regulamentului rețelei home.pl, disponibil pe site la adresa: 

https://ionos.ro/terms-and-conditions/, și   

c) acceptarea prevederilor Regulamentului Registrului relevant, disponibil pe site la adresa: 

https://ionos.ro/terms-and-conditions/, și   

https://ionos.ro/terms-and-conditions/
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d) acceptarea prevederilor Regulamentului Registratorului relevant, disponibil pe site la adresa: 

https://ionos.ro/terms-and-conditions/, și   

e) efectuarea plăților pentru Servicii.   

  

§3 Dispoziții finale.   

  

În domeniile, care nu intră sub incidența prezentului Regulament, se aplică:  
Regulamentul Registrului relevant, disponibil pe site la adresa: https://ionos.ro/terms-and-conditions/ 

a) Regulamentul Registratorului relevant este disponibil pe site-ul web la adresa:  

https://ionos.ro/terms-and-conditions/ 
b) Regulamentul  rețelei  home.pl,  disponibil  pe  site-ul  web  la  adresa: 

https://ionos.ro/terms-and-conditions/ 
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