(AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN TELECOMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ)

HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea “Regulamentului cu privire la gestionarea
numelor în domenul de nivel superior .md”
nr. 21 din 30.12.2005
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.5-8/14 din 13.01.2006

***
Notă: Vezi Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, art.8 (în vigoare – 14.03.2008)

În temeiul art.10 alin.(1) lit.a) al Legii telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 07.07.1995, pct.8 lit.a)
al Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.843 din 17.08.2000 şi în scopul racordării
“Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md” la normele şi
recomandările ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), WIPO (World
Intelectual Property Organization), promovării mai active a domenului de nivel superior, atribuit
Republicii Moldova în conformitate cu standardul internaţional ISO-3166 atît pe plan intern cît şi
extern, Consiliul de Administraţie al ANRTI
HOTĂRĂŞTE:
1. A aproba modificările la “Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel
superior .md”, publicat în “Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr.25-26/75 din 01.03.2001,
conform anexei.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în “Monitorul Oficial al Republicii
Moldova”.
MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ANRTI

Chişinău, 30 decembrie 2005.
Nr.21.

Stanislav GORDEA
Petru GRECU

Anexă
la Hotărîrea Consiliul de Administraţie
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
în Telecomunicaţii şi Informatică
nr.21 din 30.12.2005
MODIFICAREA
Regulamentului cu privire la gestionarea numelor
în domenul de nivel superior .md
Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md se modifică
după cum urmează:
1. Pct.1.4 după alineatul 2 se completează cu următoarele alineate:
- Nume de sub-domen premium – nume de domen de nivelul doi în domenul de nivel superior
.md, denumirea căruia are o conotaţie general semnificativă;
- Licitaţie – procedură de comercializare a sub-domenelor prin licitaţie electronică.
2. Alineatul 3 din p.1.4 se modifică după cum urmează:
- Gestionarea numelor de domen – determinarea regulilor de utilizare a numelui de domen,
organizarea şi prestarea serviciilor de menţinere tehnică a lui şi a încasării plăţii pentru serviciile
prestate.
3. În alineatul 1 din p.2.1 sintagma “Transporturilor şi Comunicaţiilor” se substituie cu sintagma
“Dezvoltării Informaţionale”.
4. În p.2.1.1 după cuvîntul “Desemnează” se include următoarea sintagmă “,de comun acord cu
IANA (ICANN),”
5. De exclus p.2.2.1, iar “p.2.2.2. şi p.2.2.3.” respectiv vor deveni “p.2.2.1. şi p.2.2.2.”
6. Pct.2.3 – 2.3.3 se modifică integral şi se expune în următoarea redacţie:
“2.3. Autoritatea cu funcţii de Registrator naţional şi de gestionare a numelor în domenul de
nivel superior .md este întreprindere rezidentă în Republica Moldova în domeniul informaticii
desemnată de Minister.
2.3.1. Registratorul naţional are dreptul exclusiv de a înregistra/prelungi, modifica sau rezilia
nume de sub-domen din domenul superior .md.
2.3.2. Registratorul naţional al numelor în domenul de nivel superior .md are următoarele
funcţii:
- deţine şi gestionează Registrul de înregistrare a numelor din domenul de nivel superior .md;
- deţine, gestionează şi asigură funcţionalitatea serverelor de nume de domen (primary şi
secondary DNS);
- determină sub-domenele din domenul superior .md, indicate în Anexele I şi II, înregistrarea în
care se efectuează gratis şi le aprobă la Minister;
- determină subdomene din domenul superior .md cu titlul de premium-nume;
- atribuie, înregistrează, reînnoieşte, revocă, modifică datele de înregistrare a numelor din
domenul de nivel superior .md;
- supraveghează activitatea dealerilor, acordă ajutor şi efectuează controlul metodologic privind
înregistrarea numelor în domenul de nivel superior .md;
- participă la soluţionarea disputelor;
- desfăşoară activitatea internaţională privind gestionarea numelor în domenul de nivel superior
.md, conform împuternicirilor delegate de Minister.
2.3.3. Registratorul naţional al numelor în domenul de nivel superior .md este responsabil de
respectarea reglementărilor IANA/ICANN şi prevederilor acestui Regulament”.
7. Subpunctul 2.4.8 se expune în redacţie nouă:

“2.4.8. Îndeplineşte toate instrucţiunile operative emise de Registratorul naţional în vederea
realizării prevederilor Regulamentului şi contractului.”
8. Pct.2.4 se completează în final cu un subpunct nou în următoarea redacţie:
“2.4.9. Dealerul cu drepturi exclusive de activitate pentru un teritoriu este obligat să efectueze
lunar cel puţin cîte 100 de înregistrări noi pentru fiecare ţară, în caz contrar este lipsit de exclusivitate”
9. Capitolul III se expune în redacţie nouă după cum urmează:
“Capitolul III
PRINCIPIILE ŞI MODUL DE ÎNREGISTRARE, PRELUNGIRE,
MODIFICARE SAU DE REZILIERE SUB-DOMEN
3.1. Înregistrarea, prelungirea, modificarea şi rezilierea se efectuează în conformitate cu
recomandările ICP-1 şi RFC1591 – Internet Domain Name System Structure and Delegation (ccTLD
Administration and Delegation)
3.2. Un Registrant poate deţine mai multe nume de sub-domen.
3.3. Numele de sub-domen se înregistrează şi se prelungeşte cel puţin pentru un termen de un
an.
3.4. Este interzisă activitatea de înregistrare în scopuri de şantaj sau de acaparare a mărcilor
comerciale sau a proprietăţii intelectuale.
3.5. Mărcile comerciale se înregistrează după solicitant numai la prezentarea certificatului ce
confirmă dreptul la marca comercială.
3.6. Registrantul poartă răspundere personală în condiţiile legii pentru înregistrarea frauduloasă
a unei mărci comerciale sau a proprietăţii intelectuale.
3.7. Registratorul naţional are dreptul la revocarea numelui în conformitate cu prezentul
Regulament, reglementările IANA/ICANN şi “WIPO ccTLD Best Practices for the Prevention and
Resolution of Intellectual Property Disputes” (World Itellectual Property).
3.8. Rezilierea unui nume de sub-domen din Baza de Date se efectuează în caz dacă:
- se încălcă prevederile punctului 5.5. al prezentului Regulament. În acest caz Registratorul
naţional lichidează înregistrarea sub-domenului respectiv, lipsind registrantul de dreptul de al
restabili;
- registrantul nu achită în termenii stabiliţi taxele pentru serviciile prestate;
- la cerere, sub formă scrisă de către proprietarul de sub-domen;
3.9. Procedura de înregistrare, prelungire şi modificare a datelor despre domen:
- registrantul trimite cererea de înregistrare, prelungire completînd formularul disponibil pe
pagina web www.molddata.md, şi www.register.md;
- registrantul primeşte prin fax sau e-mail factura proforma cu instrucţiuni de plată;
- registrantul confirmă efectuarea plăţii conform instrucţiunilor de pe factură;
- domenul va fi înregistrat, prelungit sau modificat numai după efectuarea integrală a plăţii,
inclusiv TVA;
- plata poate fi efectuată prin diferite forme în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3.10. Modificarea datelor unui sub-domen de nivelul doi în .md:
- registrantul este obligat să verifice în baza de date “whois” conţinutul datelor persoanelor de
contact înainte de a trimite cererea de modificare;
- cererea de modificare în conformitate cu formularul de modificare a persoanelor de contact şi
o copie clară după actul de identitate al solicitantului modificării se transmit prin fax s-au e-mail cu
trimiterea ulterioară prin poştă a originalului cererii. Modificările nu se pot cere on-line;
- nu se operează cererile de modificare, dacă acestea, trimise prin fax, nu au antetul şi ştampila
deţinătorului dreptului de folosinţă al numelui de domen, şi o copie clară după actul de identitate al
solicitantului modificării;

- cererile prin fax trimise de altă firmă sau altă persoană decît deţinătorul numelui de sub-domen
nu se operează;
- la schimbarea persoanelor de contact sau a datelor de contact, registrantul este obligat să trimită
prin fax sau prin poştă cererea de modificare.”
10. Capitolul IV se expune în redacţie nouă după cum urmează:
“Capitolul IV
TARIFE
4.1. Înregistrarea şi menţinerea numelor de sub-domene din domenul superior .md indicate în
Anexele I şi II se efectuează fără plată.
4.2. Serviciile de Înregistrare şi menţinere a numelor de sub-domene cu excepţia celor indicate
în Anexele I şi II, se efectuează de Registratorul naţional contra plată, conform tarifelor în vigoare.
4.3. Pentru persoanele juridice şi fizice din Moldova, plata se face în lei la cursul BNM din data
facturării.
4.4. Numele de sub-domen premium pot fi comercializate la un preţ mai mare sau mai mic decît
taxele stabilite.
4.5. Registratorul naţional poate organiza licitaţie deschisă electronică pentru comercializarea
numelor de sub-domen. La licitaţia electronică poate participa pentru comercializare orice registrant
cu numele de sub-domen ce îi aparţine legal.
4.6. Dealerii efectuează achitarea conform articolului 2.4.7. din prezentul Regulament.
4.7. Tarifele privind înregistrarea, menţinerea şi gestionarea numelor de sub-domene din
domenul de nivel superior .md sînt stabilite de către Registratorul naţional la începutul anului şi
publicate pe Internet la www.molddata.md şi www.nic.md.
11. În p.5.3 după sintagma “semnate” se include următoarea sintagmă “cu Registratorul
naţional”
12. Pct.5.5 se expune în următoarea redacţie:
“5.5. Este interzisă menţinerea sau gestionarea numelor de sub-domene, inclusiv atît şi a Linkurilor la alte Site-uri ce conţin informaţii şi imagini cu caracter obscen sau ofensător, celor ce
defaimează Republica Moldova sau alte state, cheamă la violenţă sau pot aduce prejudicii imaginii
Republicii Moldova pe plan internaţional, cît şi pentru utilizarea lor în scopuri şi activităţi interzise de
legislaţia Republicii Moldova şi convenţiile internaţionale.”
13. Anexa 1 se modifică după cum urmează:
a) Titlul anexei se expune în următoarea redacţie: “LISTA numelor de sub-domene atribuite
autorităţilor publice, înregistrarea cărora este efectuată fără plată”.
b) În primul alineat al anexei, cuvîntul “numelor” se substituie cu următoarea sintagmă “acestor
nume” în continuare după text.
c) După punctul 4 se includ punctele 5 şi 6:
“5. republica.md;
6. moldova.md”.
d) În ultimul rînd al anexei cuvîntul “sînt” se substituie cu următoarea sintagmă “pot fi” în
continuare după text.
14. Cuvîntul “JUDEŢE” din Anexa 2 se substituie cu cuvîntul “RAIOANE”.

