Programul ICANN pentru noi domenii gTLD1

Programul pentru noi gTLD-uri, pe scurt
În curând companiile, guvernele şi comunităţile din întreaga lume vor putea să solicite
ICANN introducerea, în sistemul de nume de domenii, a unui domeniu generic de nivel
superior, la liberă alegere.
Un gTLD reprezintă un domeniu generic de nivel superior şi este o extensie Internet de
tipul .com, .net sau .org. În momentul de faţă există 22 de gTLD-uri2, dar, în curând,
numărul lor poate fi de ordinul sutelor.
Orice entitate aflată oriunde în lume poate depune o aplicaţie prin care să solicite
operarea unui registru pentru un nou gTLD. Aplicaţiile vor putea fi depuse între 12
ianuarie şi 12 aprilie 2012. Mai multe informaţii despre Program şi despre procedurile
de depunere şi de evaluare a aplicaţiilor sunt disponibile, în limba engleză, la
http://icann.org/newgtlds.

Întrebări frecvente

Ce este un nume de domeniu?
Orice computer care accesează Internetul are o adresă unică de identificare, aceasta
reprezentând un şir de numere cunoscut sub numele de “adresă Internet Protocol (IP)”.
Întrucât adresele IP sunt adesea dificil de reţinut, numerele sunt transpuse în caractere
sau litere, care devin, astfel, numele de domeniu – ceea ce un utilizator foloseşte atunci
când tastează adresa unui site web.
Un nume de domeniu (sub forma „nume.extensie”) este alcătuit din două elemente,
unul înainte şi unul după „punct”. Partea aflată în dreapta punctului (de exemplu, „com”,
„net”, „org”) este cunoscută sub numele de „domeniu de nivel superior” (top-level
domain – TLD). În momentul de faţa există două tipuri de domenii de nivel superior:
domenii generice de nivel superior (generic top-level domain – gTLD), de exemplu
.com, .mobi, .info şi domenii cod ţară (country-code top-level domain – ccTLD), de
exemplu .ro, .uk, .br. Partea aflată în stânga punctului este numele domeniului
înregistrat de către utilizatorii finali. Astfel, în cazul www.icann.org, “icann” este numele
domeniului, iar org este domeniul generic de nivel superior.
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Procedura de aplicaţie pentru un nou gTLD este similară celei pentru cumpărarea
unui nume de domeniu?
Nu. În momentul de faţă, organizaţii şi indivizi din întreaga lume pot înregistra nume de
domenii în gTLD-urile sau ccTLD-urile existente. Procedura de solicitare a introducerii
unui nou gTLD este un proces mult mai complex. O entitate care solicită introducerea
unui nou gTLD, solicită, de fapt, aprobarea creării şi operării unui registru pentru noul
gTLD care va veni în completarea sistemului de nume de domenii al Internetului.
Operarea unui registru pentru un nou gTLD presupune o serie de responsabilităţi,
întrucât operatorul registrului administrează o parte vizibilă a infrastructurii Internetului.
Introducerea de noi gTLD-uri va schimba modul de operare a Internetului?
Creşterea numărului de gTLD-uri în zona rădăcină de adresare (root-zone) nu este
preconizată să afecteze modul de operare a Internetului, dar este posibil ca această
creştere să genereze o schimbare în modul în care utilizatorii de Internet localizează în
prezent informaţia în reţea, precum şi în modul în care mediul de afaceri îşi planifică şi
structurează prezenţa online.
Pot fi depuse aplicaţii pentru orice fel de gTLD sau există vreun fel de restricţii?
ICANN a stabilit un set de reguli tehnice specifice care se aplică tuturor propunerilor
pentru noi gTLD-uri. Toate restricţiile specifice sunt detaliate în Ghidul Aplicantului.
Programul pentru noi gTLD-uri permite celor interesaţi să solicite introducerea de
domenii de nivel superior bazate pe alfabetul latin, precum şi de domenii IDN (nume de
domenii internaţionalizate – Internationalized domain name).
Ce este un IDN?
IDN este acronimul pentru nume de domenii internaţionalizate (Internationalised Domain
Name). IDN-urile sunt nume de domenii care conţin şi alte caractere decât cele 26
de litere (a-z) care alcătuiesc alfabetul latin de bază. Un IDN poate conţine litere
latine cu diacritice (accente, sedile, etc) sau caractere aparţinând altor alfabetei (arab,
chinezesc, etc).
Numele de domenii de nivel superior IDN vor oferi multiple oportunităţi şi beneficii
utilizatorilor de Internet din întreaga lume şi le vor permite să creeze şi să utilizeze
domenii de nivel superior în propriile limbi şi alfabete.
Ce este Ghidul Aplicantului?
Ghidul Aplicantului descrie procedura care trebuie urmată de către cei care depun
aplicaţii pentru introducerea unui nou gTLD. Ghidul menţionează documentele şi
informaţiile necesare pentru procedura de depunere a aplicaţiei, angajamentele legale şi
financiare pe care trebuie să şi le asume un potenţial registru, precum şi etapele
procesului de evaluare a aplicaţiei. Ghidul Aplicantului este disponibil la
http://icann.org/newgtlds

Care este cuantumul taxei de evaluare?
Taxa de evaluare pe care ICANN o percepe indivizilor şi entităţilor care depun aplicaţii
pentru introducerea unui nou gTLD este de 185 000 $. Aplicanţii vor trebui să achite o
taxă de 5000 $, ca garanţie, pentru fiecare nou gTLD solicitat. Această sumă de 5000 $
va dedusă din taxa de evaluare.
Există şi alte costuri suplimentare?
Da. Aplicanţilor li se poate solicita să achite taxe suplimentare în anumite cazuri în
care este necesară parcurgerea unor etape specifice. În plus, aplicanţii trebuie să ia în
considerare şi costurile necesare pentru lansarea şi operarea registrului pentru noul
gTLD. Mai multe informaţii despre costuri se găsesc în secţiunea 1.5.2. a Ghidului
Aplicantului.
Ce se va întâmpla în timpul perioadei de depunere a aplicaţiilor şi cât va dura
această perioadă?
Perioada de depunere a aplicaţiilor va avea o durată de 90 de zile. Aplicanţii vor folosi
o interfaţă web special creată pentru depunerea de aplicaţii (TAS – TLD Application
System); prin intermediul acestei interfeţe, aplicanţii vor răspunde la o serie de
întrebări şi vor depune documentele solicitate. După încheierea perioadei de
depunere a aplicaţiilor şi contabilizare a aplicaţiilor depuse va fi lansată procedura de
evaluare.
Cât timp va dura procedura de evaluare?
Procedura de evaluare va dura între 9 şi 20 de luni. Există anumite etape
procedurale care vor trebui urmate în cazul anumitor aplicaţii, înainte de luarea unei
decizii finale privind acceptarea sau respingerea introducerii gTLD-ului solicitat. Mai
multe informaţii se regăsesc în secţiunea 1.1 a Ghidului Aplicantului.
Cum vor fi evaluate aplicaţiile pentru noi gTLD-uri?
Ghidului Aplicantului descrie criteriile şi cerinţele aferente procedurii de evaluare. Toate
aplicaţiile vor fi evaluate în mod independent, pe baza acestor criterii. Vor exista
grupuri de evaluatori care vor stabili dacă aplicaţiile şi aplicanţii îndeplinesc
cerinţele şi criteriile cuprinse în Ghid.
Ce se întâmplă după ce o aplicaţie este aprobată?
Dacă se stabileşte că o aplicaţie îndeplineşte criteriile cuprinse în Ghidul Aplicantului şi
trece de toate etapele aferente procedurilor de evaluare şi selecţie (inclusiv procedurile
de obiecţie şi aprobarea finală), aplicantului i se solicită să încheie un acord cu
ICANN, fiind ulterior supus unor teste tehnice înainte ca noul gTLD aprobat să fie
introdus în zona rădăcină (root zone).

Cum şi când pot vedea care sunt gTLD-urile propuse spre înregistrare şi cine
solicită înregistrarea lor?
După încheierea perioadei de depunere a aplicaţiilor, ICANN va verifica dacă
aplicaţiile depuse conţin toate informaţiile şi documentele solicitate şi va publica acele
informaţii publice cuprinse în aplicaţiile care au fost considerate complete şi care vor fi
supuse procedurii de evaluare.
Cum mă pot opune unei aplicaţii pentru introducerea unui nou gTLD?
După ce lista tuturor aplicaţiilor pentru noi gTLD-uri a fost publicată pe site-ul web al
ICANN, va exista o perioadă în cadrul căreia terţe părţi vor putea depune obiecţii
formale faţă de introducerea anumitor gTLD-uri propuse. Motivele care pot fi
invocate pentru astfel de obiecţii sunt descrise în Ghidul Aplicantului. Obiecţiile depuse
nu vor fi analizate direct de către ICANN, ci de către furnizori independenţi de servicii de
soluţionare a disputelor.
Ce pot face în cazul în care cineva solicită înregistrarea unui gTLD care reprezintă
marca mea înregistrată?
În acest caz puteţi depune o obiecţie la furnizorul de servicii de soluţionare a
disputelor selectat pentru a gestiona obiecţiile în materie de “drepturi legale”. Mai
multe detalii despre aceste proceduri (unde şi cum pot fi depuse obiecţiile, care este
costul depunerii unei obiecţii, etc) se găsesc în modulul 3 al Ghidului Aplicantului şi în
Procedura privind soluţionarea disputelor în cazul noilor gTLD-uri.

Istoric

Ghidul Aplicantului a suferit numeroase modificări, versiunea finală fiind rezultatul unei
activităţi intense depuse atât de către organismele componente ale ICANN (în special
GNSO – Organizaţia Suport pentru Nume Generice), cât şi de către întreaga comunitate
de actori participanţi la dezbaterile din cadrul ICANN. Fiecare versiune a Ghidului
Aplicantului a fost supusă consultării publice şi mai mult de 1000 de comentarii au fost
evaluate şi luate în considerare în cadrul procesului de elaborare a versiunii finale.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1998: 8 gTLD-uri existau înainte de crearea ICANN:
o .com, .mil, .gov, .edu, .int, .arpa, .net, .org
2000 & 2004: ICANN derulează două runde de aplicaţii pentru noi gTLD-uri
o 2000: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro
o 2004: .asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel, .travel
2005-2007: Între decembrie 2005 şi septembrie 2007, GNSO desfăşoară un
proces de elaborare de politici, în urma căruia este elaborat şi adoptat un set de
principii şi recomandări privind implementarea programului pentru noi gTLD-uri.
2008
o în iunie 2008, în cadrul întâlnirii ICANN din Paris, Board-ul ICANN aprobă
recomandările GNSO privind introducerea de noi gTLD-uri în sistemul de
nume de domenii al Internetului;
o prima versiune a Ghidului APlicantului este publicată în octombrie 2008.
Ghidul Aplicantului conţine informaţii despre modul în care ICANN a
implementat recomandările GNSO şi reprezintă un ghid care le oferă
potenţialilor aplicanţi informaţii despre cerinţele programului şi procesul de
evaluare.
Martie 2009: versiunea a doua a Ghidului Aplicantului
Octombrie 2009: versiunea a treia a Ghidului Aplicantului
Mai 2010: versiunea 4 a Ghidului Aplicantului
Noiembrie 2010: proiectul unei versiuni finale a Ghidului Aplicantului
Aprilie 2011: versiune pentru discuţii a Ghidului Aplicantului
Iunie 2011: aprobarea versiunii finale a Ghidului Aplicantului.

Noile gTLD-uri schimbă Internetul.
Descoperiţi ce beneficii pot aduce organizaţiei dumneavoastră!

Cine ar trebui să afle mai multe detalii despre noile gTLD-uri?
•
•
•
•
•
•
•

profesionişti din domeniile publicitate, marketing şi branduri;
investitori
guverne
organizaţii non-profit
patronate (asociaţii comerciale)
proprietarii de mărci comerciale
avocaţi din domeniul proprietăţii intelectuale.

Pentru cei interesaţi de mai multe detalii:
•

•
•

Vizitaţi http://icann.org/newgtlds , pentru a găsi:
o Ghidul Aplicantului
o întregul set de întrebări frecvente
o clipuri video despre Programul pentru noi gTLD-uri
o alte informaţii de interes.
Urmăriţi pe Twitter@newgtldsicann
Scrieţi la adresa newgtld@icann.org

Despre ICANN
Corporaţia Internet pentru nume şi numere alocate (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers) a fost creată în 1998 pentru a coordona identificatorii unici ai
Internetului din întreaga lume. Fără această coordonare, nu ar exista un singur Internet
global. ICANN este o corporaţie non-profit care îşi desfăşoară activitatea în interesul
publicului şi ai cărei participanţi, provenind din întreaga lume, au ca scop menţinerea
securităţii, stabilităţii şi interoperabilităţii Internetului. Corporaţia promovează competiţia
şi elaborează politici privind identificatorii unici ai Internetului. ICANN nu controlează
conţinutul existent pe Internet. Nu poate stopa spamul şi nu gestionează probleme
referitoare la accesul la Internet. Dar, prin rolul său de coordonator al sistemului de
nume de domenii al Internetului, ICANN are un impact puternic asupra expansiunii si
evoluţiei Internetului.

