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Elvsoft dezminte acuzațiile cum că ar fi cumpărat domeniile .ro
ale viitorului portal al Primăriei Cluj-Napoca
În ultimele zile mai multe publicații locale au emis știri conform cărora domeniile de internet
eprimariecluj.ro și eprimariacluj.ro ar fi fost cumpărate de către compania clujeană ELVSOFT SRL,
care ar fi speculat astfel momentul anunțării de către primăria locală a planurilor de creare a unui
portal pentru clujeni. Aceste informații sunt cel puțin imprecise.
La o simplă verificare pe www.rotld.ro, organizația care se ocupă de alocarea domeniilor .ro,
se poate vedea că numele Elvsoft apare în dreptul titulaturii ”REGISTRAR”, adică ”cel prin care
domeniul respectiv a fost înregistrat”. Aceasta se întâmplă pentru că activitatea Elvsoft în sine este
aceea de a înregistra și găzdui domenii pentru terțe persoane, fizice și juridice. Prin urmare, Elvsoft
este intermediarul care a asigurat înregistrarea domeniilor în cauză, nu și proprietarul lor.
Cele două domenii au fost achiziționate de către o persoană fizică, client al ELVSOFT.
Conform reglementărilor din 11 iulie 2008, ROTLD protejează datele personale ale clienților săi
persoane fizice, acesta fiind și motivul pentru care ELVSOFT nu poate face publice informațiile
referitoare la clientul în cauză.
ELVSOFT SRL, în calitate de jucător important și experimentat al pieței românești de vânzare
și găzduire de domenii internet, sfătuiește Primăria Cluj-Napoca să ia legătura cu reprezentanții
ROTLD și să se informeze asupra căilor legate prin care poate intra în posesia celor două domenii
vizate de anunțurile reprezentanților Primăriei.
Despre Elvsoft
Compania Elvsoft, fondată în 2004 în Cluj-Napoca, oferă servicii de găzduire internet și
înregistrare de nume de domenii internet. Elvsoft este primul partener Microsoft din România
certificat pe soluții de hosting având de asemenea parteneriate cu HP, ROTLD, Enom și Directi.
Printre clienții serviciilor de găzduire Elvsoft se numără Euro-GSM, American Experience, Elite
Promotion, Calibra Travel, Panda Air, Universitatea Babeș-Bolyai și mulți alții.
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