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Domenii rezervate pentru administrația publică centrală și locală 
(Domain reserved for public administration) 

 
 

23-august.ro 
abrămuț.ro 
academiaromână.ro 
academia-română.ro 
acâș.ro 
acățari.ro 
adămuș.ro 
adâncata.ro 
adășeni.ro 
administrațiafinanciară.ro 
administrațiajudețuluisuceava.ro 
administrațiaprezidențială.ro 
administrațiapublică.ro 
administrațievâlcea.ro 
adunați.ro 
adunații-copăceni.ro 
aercuratvâlcea.ro 
aer-curat-vâlcea.ro 
aeroportbrașov.ro 
aeroport-iasi.ro 
aeroportiași.ro 
aeroport-iași.ro 
aeroportulbrașov.ro 
aeroportulinternaționalbaiamare.ro 
afumați.ro 
agăș.ro 
agentianaționalăantidrog.ro 
agenția-națională-antidrog.ro 
agențianucleară.ro 
agenția-nucleară.ro 
aghireșu.ro 
agigea.ro 
agricultură.ro 
agriculturăvâlcea.ro 
agrij.ro 
agriș.ro 
airbrașov.ro 
aita-mare.ro 
aiton.ro 
albești.ro 
albeștiideargeș.ro 
albeștii-de-argeș.ro 
albeștiidemuscel.ro 

albeștii-de-muscel.ro 
albești-paleologu.ro 
aleșd.ro 
alexandru-cel-bun.ro 
alexandruicuza.ro 
alexandru-i-cuza.ro 
alexandruodobescu.ro 
alexandru-odobescu.ro 
alexandruvlahuță.ro 
alexandru-vlahuță.ro 
alimpești.ro 
almăj.ro 
almaș.ro 
almașu.ro 
almașumare.ro 
almașu-mare.ro 
alțina.ro 
aluniș.ro 
amărăști.ro 
amărăștiidejos.ro 
amărăștii-de-jos.ro 
amărăștiidesus.ro 
amărăștii-de-sus.ro 
ambulanțabrașov.ro 
andrășești.ro 
andreiașudejos.ro 
andreiașu-de-jos.ro 
andrid.ro 
andrieșeni.ro 
ansamblulnaționaltransilvania.ro 
apărare.ro 
apața.ro 
apavâlcea.ro 
apăvâlcea.ro 
apele-vii.ro 
apeșipăduri.ro 
apold.ro 
apoldu-de-jos.ro 
arcani.ro 
archiș.ro 
arcuș.ro 
ardeoani.ro 
argeș.ro 
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arhivelenaționale.ro 
arhivele-naționale.ro 
ariceștiirahtivani.ro 
ariceștii-rahtivani.ro 
ariceștiizeletin.ro 
ariceștii-zeletin.ro 
arieșeni.ro 
ariniș.ro 
armășești.ro 
armeniș.ro 
arpașudejos.ro 
arpașu-de-jos.ro 
asău.ro 
așchileu.ro 
asistențăsocialăvâlcea.ro 
aștileu.ro 
asuajudesus.ro 
asuaju-de-sus.ro 
ațel.ro 
ațintiș.ro 
aușeu.ro 
autoritateaelectoralăpermanentă.ro 
autoritatea-electorală-permanentă.ro 
autorizațiiauto.ro 
autorizații-auto.ro 
avrămeni.ro 
avrămești.ro 
babaana.ro 
baba-ana.ro 
băbăița.ro 
băbana.ro 
băbeni.ro 
băbiciu.ro 
băcani.ro 
bacău.ro 
băcești.ro 
băcia.ro 
bâcleș.ro 
băgaciu.ro 
baiadearamă.ro 
baia-de-aramă.ro 
baiadearieș.ro 
baia-de-arieș.ro 
baiadecriș.ro 
baia-de-criș.ro 
băicoi.ro 
băiculești.ro 

băilegovora.ro 
băile-govora.ro 
băileherculane.ro 
băile-herculane.ro 
băileolănești.ro 
băile-olănești.ro 
băilești.ro 
băiletușnad.ro 
băile-tușnad.ro 
băișoara.ro 
băița.ro 
băițadesubcodru.ro 
băița-de-sub-codru.ro 
băiuț.ro 
băla.ro 
bălăbănești.ro 
bălăceana.ro 
bălăceanu.ro 
bălăcița.ro 
bălan.ro 
bălănești.ro 
bălășești.ro 
bălăușeri.ro 
bălcăuți.ro 
bălcești.ro 
baldovinești.ro 
băleni.ro 
bălești.ro 
bălilești.ro 
balinț.ro 
balotești.ro 
balș.ro 
balșa.ro 
baltaalbă.ro 
balta-albă.ro 
balta-doamnei.ro 
bălțătești.ro 
bălțați.ro 
bâlteni.ro 
bălteni.ro 
bălțești.ro 
bălușeni.ro 
bâlvănești.ro 
băneasa.ro 
bănești.ro 
bănia.ro 
bănișor.ro 
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bănița.ro 
banloc.ro 
bărăganu.ro 
bărăganul.ro 
bărăști.ro 
bărbătești.ro 
bărbulești.ro 
bărbulețu.ro 
bârca.ro 
bărcănești.ro 
barcani.ro 
barcea.ro 
bârgăuani.ro 
bârghiș.ro 
bârla.ro 
bârlad.ro 
bârna.ro 
bârnova.ro 
bârsa.ro 
bârsana.ro 
bârsănești.ro 
bârsău.ro 
bârsești.ro 
bârza.ro 
bârzava.ro 
băsești.ro 
bățani.ro 
batăr.ro 
bătarci.ro 
batoș.ro 
bătrâna.ro 
bătrâni.ro 
băuțar.ro 
bebaveche.ro 
beba-veche.ro 
beceni.ro 
becicherecumic.ro 
beica-de-jos.ro 
beidaud.ro 
beiuș.ro 
belcești.ro 
beleți-negrești.ro 
belinț.ro 
beliș.ro 
beltiug.ro 
bengești-ciocadia.ro 
berbești.ro 

berchisesti.ro 
berești.ro 
berești-bistrița.ro 
berești-meria.ro 
berești-tazlău.ro 
berevoești.ro 
berislăvești.ro 
berlești.ro 
berliște.ro 
berteștiidejos.ro 
berteștii-de-jos.ro 
berveni.ro 
berzunți.ro 
beștepe.ro 
bethausen.ro 
beuca.ro 
bibliotecajudețeanăcaraș-severin.ro 
bibliotecajudețeanămureș.ro 
bibliotecajudețeanătimiș.ro 
biblioteca-județeană-timiș.ro 
bicazuardelean.ro 
bicazu-ardelean.ro 
bichiș.ro 
bilciurești.ro 
biliești.ro 
birchiș.ro 
birda.ro 
biserica-pătrăuți.ro 
bistreț.ro 
bistrița.ro 
bistrițabârgăului.ro 
bistrița-bârgăului.ro 
bistrițanăsăud.ro 
bistrița-năsăud.ro 
bjiași.ro 
blăgești.ro 
blăjani.ro 
blăjel.ro 
blăjeni.ro 
blândești.ro 
blejești.ro 
blejoi.ro 
bobâlna.ro 
bobicești.ro 
bobota.ro 
bocicoiumare.ro 
bocicoiu-mare.ro 
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bocșa.ro 
bodești.ro 
bogați.ro 
bogda.ro 
bogdănești.ro 
bogdănița.ro 
bogdanvodă.ro 
bogdan-vodă.ro 
boghești.ro 
boghicea.ro 
boghiș.ro 
boianumare.ro 
boianu-mare.ro 
boișoara.ro 
boița.ro 
boiu-mare.ro 
bolboși.ro 
boldești-gradiștea.ro 
boldeștiscăeni.ro 
boldești-scăeni.ro 
bolintin-deal.ro 
bolotești.ro 
bolvașnița.ro 
bonțida.ro 
borănești.ro 
borăscu.ro 
bordeiverde.ro 
bordei-verde.ro 
bordești.ro 
bordușani.ro 
borlești.ro 
boroaia.ro 
boroșneumare.ro 
boroșneu-mare.ro 
borș.ro 
borșa.ro 
boșorod.ro 
boteni.ro 
botești.ro 
boțești.ro 
botoșana.ro 
botoșani.ro 
botoșești-paia.ro 
bozieni.ro 
bozovici.ro 
brabova.ro 
brădeanu.ro 

brădeni.ro 
brădești.ro 
brăduleț.ro 
brăduț.ro 
brăești.ro 
brăhășești.ro 
brăila.ro 
braloștița.ro 
brânceni.ro 
brâncovenești.ro 
brâncoveni.ro 
brănești.ro 
brănișca.ro 
braniștea.ro 
brașov.ro 
brașovairport.ro 
brașovtourism.ro 
brastavățu.ro 
brateș.ro 
bratovoești.ro 
brazii.ro 
breasta.ro 
brebeni.ro 
brestovăț.ro 
brețcu.ro 
bretearomână.ro 
bretea-română.ro 
breznița-motru.ro 
breznița-ocol.ro 
broscăuți.ro 
broșteni.ro 
bruiu.ro 
bucerdeagrânoasă.ro 
bucerdea-grânoasă.ro 
buceș.ro 
buchin.ro 
bucinișu.ro 
bucoșnița.ro 
bucovăț.ro 
bucșani.ro 
bucu.ro 
bucureșci.ro 
bucurești.ro 
budacu-de-jos.ro 
budești.ro 
buduslău.ro 
buești.ro 
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bughea-de-jos.ro 
bughea-de-sus.ro 
buhuși.ro 
buletinulinsolvenței.ro 
buletinulprocedurilordeinsolvență.ro 
bulzești.ro 
bulzeștiidesus.ro 
bulzeștii-de-sus.ro 
bumbeștijiu.ro 
bumbești-jiu.ro 
bumbești-pițic.ro 
bunești.ro 
bunești-averești.ro 
bunila.ro 
buntești.ro 
burilamare.ro 
burila-mare.ro 
burjuc.ro 
bușteni.ro 
butea.ro 
butoiești.ro 
buzău.ro 
buziaș.ro 
buzoești.ro 
căbești.ro 
căianu.ro 
căianumic.ro 
căianu-mic.ro 
câineni.ro 
căiuți.ro 
cajmaramureș.ro 
calafindești.ro 
călan.ro 
călărași.ro 
călățele.ro 
căldăraru.ro 
călimănești.ro 
călinești.ro 
călinești-oaș.ro 
călmățuiu.ro 
călmățuiudesus.ro 
călmățuiu-de-sus.ro 
câlnic.ro 
calopăr.ro 
călugăreni.ro 
călui.ro 
calvini.ro 

camăr.ro 
cămărașu.ro 
cămărzana.ro 
cameradeputaților.ro 
cămin.ro 
câmpani.ro 
câmpeni.ro 
câmpiaturzii.ro 
câmpia-turzii.ro 
câmpina.ro 
câmpineanca.ro 
câmpulung.ro 
câmpulunglatisa.ro 
câmpulung-la-tisa.ro 
câmpulungmoldovenesc.ro 
câmpulung-moldovenesc.ro 
câmpulungmuscel.ro 
câmpulung-muscel.ro 
câmpuri.ro 
cândești.ro 
cănești.ro 
căpâlna.ro 
căpâlnița.ro 
căpleni.ro 
căpreni.ro 
capucâmpului.ro 
capu-câmpului.ro 
căpușumare.ro 
căpușu-mare.ro 
cărand.ro 
caransebeș.ro 
carașova.ro 
carașseverin.ro 
caraș-severin.ro 
cărbunari.ro 
cărbunești.ro 
cârcea.ro 
cârjiți.ro 
cârlibaba.ro 
cârligele.ro 
cârlogani.ro 
cârna.ro 
c-a-rosetti.ro 
carpen.ro 
cărpinet.ro 
cărpiniș.ro 
cârța.ro 
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cârțișoara.ro 
casaregală.ro 
căscioarele.ro 
cășeiu.ro 
cașin.ro 
cața.ro 
catane.ro 
câțcău.ro 
căteasca.ro 
cătina.ro 
cătunele.ro 
căuaș.ro 
cavadinești.ro 
căzănești.ro 
cdivâlcea.ro 
ceahlău.ro 
ceamurliadejos.ro 
ceamurlia-de-jos.ro 
ceanumare.ro 
ceatalchioi.ro 
ceaușudecâmpie.ro 
ceaușu-de-câmpie.ro 
centrul-cultură-artă-timiș.ro 
centrul-de-asistență-medico-socială-bivolari.ro 
centruldeculturăreșița.ro 
centruldeculturășiartătimiș.ro 
centrulprimăvarareșița.ro 
cepari.ro 
ceplenița.ro 
cerașu.ro 
cerăt.ro 
cerbăl.ro 
cercetarevâlcea.ro 
cergău.ro 
cernătești.ro 
cernavodă.ro 
cernești.ro 
cernișoara.ro 
certeju-de-sus.ro 
cerțești.ro 
ceru-băcăinți.ro 
cetateadebaltă.ro 
cetatea-de-baltă.ro 
cetățeni.ro 
ceuașudecâmpie.ro 
ceuașu-de-câmpie.ro 
cezieni.ro 

chețani.ro 
chevereșumare.ro 
chevereșu-mare.ro 
chibed.ro 
chichiș.ro 
chieșd.ro 
chiherudejos.ro 
chiheru-de-jos.ro 
chiliile.ro 
chiochiș.ro 
chiojdeanca.ro 
chirnogeni.ro 
chirpăr.ro 
chișcani.ro 
chiselet.ro 
chișineucriș.ro 
chișineu-criș.ro 
chișlaz.ro 
chiuiești.ro 
chiuza.ro 
cicănești.ro 
cicârlău.ro 
ciceu-giurgești.ro 
ciceu-mihăiești.ro 
ciceu---mihăiești.ro 
cicîrlău.ro 
ciclovaromână.ro 
ciclova-română.ro 
cilibia.ro 
cîmpulunglatisa.ro 
cîmpulung-la-tisa.ro 
ciocănești.ro 
ciocani.ro 
ciocârlia.ro 
ciofrângeni.ro 
ciohorăni.ro 
ciolănești.ro 
ciomăgești.ro 
ciorani.ro 
ciorăști.ro 
ciorogârla.ro 
cioroiași.ro 
ciortești.ro 
cireșu.ro 
cislău.ro 
cisnădie.ro 
ciucsângeorgiu.ro 
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ciudanovița.ro 
ciulnița.ro 
ciumeghiu.ro 
ciumești.ro 
ciuperceniinoi.ro 
ciupercenii-noi.ro 
cizer.ro 
cjab.ro 
cj-ab.ro 
cjag.ro 
cj-ag.ro 
cj-alba.ro 
cjar.ro 
cj-ar.ro 
cj-arad.ro 
cjargeș.ro 
cj-argeș.ro 
cjbacău.ro 
cj-bacău.ro 
cjbc.ro 
cj-bc.ro 
cjbh.ro 
cj-bh.ro 
cj-bihor.ro 
cjbistrița-năsăud.ro 
cj-bistrița-năsăud.ro 
cj-bn.ro 
cjbotoșani.ro 
cj-botoșani.ro 
cjbr.ro 
cj-br.ro 
cjbrăila.ro 
cj-brăila.ro 
cjbrașov.ro 
cj-brașov.ro 
cjbt.ro 
cj-bt.ro 
cjbuzău.ro 
cj-buzău.ro 
cj-bv.ro 
cj-bz.ro 
cjcălărași.ro 
cj-călărași.ro 
cjcaraș-severin.ro 
cj-caraș-severin.ro 
cjcj.ro 
cj-cj.ro 

cjcl.ro 
cj-cl.ro 
cj-cluj.ro 
cjconstanța.ro 
cj-constanța.ro 
cjcovasna.ro 
cj-covasna.ro 
cj-cs.ro 
cjct.ro 
cj-ct.ro 
cj-cv.ro 
cjdâmbovița.ro 
cj-dâmbovița.ro 
cjdb.ro 
cj-db.ro 
cjdj.ro 
cj-dj.ro 
cj-dolj.ro 
cjgalați.ro 
cj-galați.ro 
cj-giurgiu.ro 
cjgj.ro 
cj-gj.ro 
cjgl.ro 
cj-gl.ro 
cj-gorj.ro 
cj-gr.ro 
cj-harghita.ro 
cjhd.ro 
cj-hd.ro 
cjhr.ro 
cj-hr.ro 
cj-hunedoara.ro 
cjialomița.ro 
cj-ialomița.ro 
cjiași.ro 
cj-iași.ro 
cjif.ro 
cj-if.ro 
cjil.ro 
cj-il.ro 
cj-ilfov.ro 
cjis.ro 
cj-is.ro 
cjmaramureș.ro 
cj-maramureș.ro 
cjmehedinți.ro 
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cj-mehedinți.ro 
cjmh.ro 
cj-mh.ro 
cj-mm.ro 
cjms.ro 
cj-ms.ro 
cjmureș.ro 
cj-mureș.ro 
cjneamț.ro 
cj-neamț.ro 
cjnt.ro 
cj-nt.ro 
cj-olt.ro 
cjot.ro 
cj-ot.ro 
cjpcctmaramureș.ro 
cj-ph.ro 
cjpmaramureș.ro 
cjprahova.ro 
cj-prahova.ro 
cjraemaramureș.ro 
cjsălaj.ro 
cj-sălaj.ro 
cjsatumare.ro 
cj-satumare.ro 
cjsb.ro 
cj-sb.ro 
cj-sibiu.ro 
cj-sj.ro 
cj-sm.ro 
cj-suceava.ro 
cjsv.ro 
cj-sv.ro 
cj-teleorman.ro 
cjtimiș.ro 
cj-timiș.ro 
cjtl.ro 
cj-tl.ro 
cjtm.ro 
cj-tm.ro 
cjtr.ro 
cj-tr.ro 
cj-tulcea.ro 
cjvâlcea.ro 
cj-vâlcea.ro 
cjvaslui.ro 
cj-vaslui.ro 

cjvl.ro 
cj-vl.ro 
cjvn.ro 
cj-vn.ro 
cj-vrancea.ro 
cj-vs.ro 
cniptvâlcea.ro 
coarnele-caprei.ro 
coaș.ro 
cochirleanca.ro 
cociubamare.ro 
cociuba-mare.ro 
cocorastiicolt.ro 
cocorastii-colt.ro 
cocorăștiimislii.ro 
cocorăștii-mislii.ro 
codăești.ro 
cojasca.ro 
colceag.ro 
colelia.ro 
colibași.ro 
colonești.ro 
coltău.ro 
colți.ro 
comăna.ro 
comandău.ro 
comănești.ro 
comișani.ro 
comisianaționalădeprognoză.ro 
comisia-națională-de-prognoză.ro 
comloșumare.ro 
comloșu-mare.ro 
competitivitatevâlcea.ro 
comuna-cumpăna.ro 
concești.ro 
conop.ro 
consiliulconcurenței.ro 
consiliul-concurenței.ro 
consiliuljudețeanarad.ro 
consiliuljudețeancarașseverin.ro 
consiliuljudețeancaraș-severin.ro 
consiliuljudețeaniași.ro 
consiliuljudețeansuceava.ro 
consiliuljudețeanvâlcea.ro 
consiliulnaționalalaudiovizualului.ro 
consiliul-național-al-audiovizualului.ro 
constanța.ro 
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constantindaicoviciu.ro 
constantin-daicoviciu.ro 
conțești.ro 
copăcel.ro 
copăcele.ro 
copăceni.ro 
copălău.ro 
copalnic-mănăștur.ro 
copșamică.ro 
copșa-mică.ro 
corbiimari.ro 
corbii-mari.ro 
corbița.ro 
cordăreni.ro 
cordun.ro 
corlățel.ro 
corlăteni.ro 
cornățelu.ro 
cornești.ro 
corni.ro 
cornu-luncii.ro 
coroiești.ro 
coroisânmartin.ro 
coroisânmărtin.ro 
coronini.ro 
cosâmbești.ro 
coșbuc.ro 
coșeiu.ro 
coșereni.ro 
coșești.ro 
cosmești.ro 
coșna.ro 
cosoba.ro 
coșoveni.ro 
costache-negri.ro 
coșteiu.ro 
costești.ro 
costeștiidinvale.ro 
costeștii-din-vale.ro 
costinești.ro 
costișa.ro 
costuleni.ro 
coșula.ro 
coteana.ro 
cotești.ro 
cotmeana.ro 
coțofănești.ro 

coțofeniidindos.ro 
coțofenii-din-dos.ro 
coțofeniidinfață.ro 
coțofenii-din-față.ro 
coțușca.ro 
covăsinț.ro 
cozieni.ro 
cozmeni.ro 
cozmești.ro 
crăcăoani.ro 
crăciuneludejos.ro 
crăciunelu-de-jos.ro 
crăciunești.ro 
craidorolț.ro 
crăiești.ro 
crâmpoia.ro 
crângeni.ro 
crângu.ro 
crângurile.ro 
creaca.ro 
crețeni.ro 
crețești.ro 
crevediamare.ro 
crevedia-mare.ro 
crevenicu.ro 
cricău.ro 
criciova.ro 
crișan.ro 
crișana.ro 
crișcior.ro 
crișeni.ro 
cristești.ro 
cristinești.ro 
criștiorudejos.ro 
criștioru-de-jos.ro 
cristolț.ro 
cristuru-secuiesc.ro 
crivăț.ro 
crucișor.ro 
crușet.ro 
csjbacău.ro 
csj-bacău.ro 
cujmir.ro 
culciu.ro 
culturavâlcea.ro 
cumpăna.ro 
cupșeni.ro 
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curățele.ro 
curteaconstituțională.ro 
curtea-constituțională.ro 
curteadeargeș.ro 
curtea-de-argeș.ro 
curtești.ro 
curtișoara.ro 
curtuișeni.ro 
cuzăplac.ro 
cuzavodă.ro 
cuza-vodă.ro 
cuzdrioara.ro 
dăbâca.ro 
dăbuleni.ro 
dăeni.ro 
dăești.ro 
dagâța.ro 
daiaromână.ro 
daia-română.ro 
dalboșeț.ro 
dâmbovicioara.ro 
dâmbovița.ro 
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