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NOTA INFORMATIVĂ 
 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru modificarea 
Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 42/2020   
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:  
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
(ANRCETI)  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite:  

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru modificarea 
Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md aprobat prin Hotărârea 
Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 42/2020 este elaborat în temeiul art. 9 alin. (1), lit. j) 
din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare, de practica internațională, 
precum și de adresarea I.P.”STISC”, care îndeplinește funcția de Registrator național al domeniului 
de nivel superior .md, prin care se solicită operarea modificărilor Regulamentului cu privire la 
gestionarea domeniului de nivel superior .md aprobat prin Hotărărea Consiliului de Administrație 
al ANRCETI nr. 42 din 26.08.2020, în special în partea ce ține de desemnarea de către 
Registratorul național a Dealerilor și contractele încheiate cu aceștia. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  
Nu este necesară descrierea compatibilității dat fiind faptul că nu are scopul armonizării.  
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Prin proiectul de Hotărâre se propune modificarea Regulamentului cu privire la gestionarea 
domeniului de nivel superior .md, în vederea modificării denumirii Contractului încheiat între 
Registrator și Dealerii, din „Contract de parteneriat” în „Contract”, pentru a nu fi confundat cu 
contractul de parteneriat public privat prevăzut de Legea nr. 179/2008. 
În vederea evitării abuzurilor, unor situații de conflict sau litigii între Registratorul Național și 
Dealeri se propune de a completa compartimentul ”Entități cu funcții de Dealer” cu următoarele 
prevederi: 
471. Contractele semnate cu Dealerii nu vor include drepturi exclusive. 
472. Contractele cu Dealerii se încheie pentru o perioadă de un an și pot fi prelungite pentru 
perioade similare consecutive de câte un an.  

  473. Contractele semnate cu Dealerii se reglementează/interpretează conform legislației Republicii 
Moldova.  

474. Orce litigiu dintre Registrator și Dealeri se soluționează în intanțele de judecată din 
Republica Moldova, dacă acestea nu pot fi soluționate pe cale amiabilă. Instanţele de judecată din 
Republica Moldova sunt singurile instituţii în măsură să soluţioneze orice litigii/dispute/conflicte 
referitoare la contractele semnate de Registrator cu Dealerii” 
5. Fundamentarea economico-financiară  
Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor suplimentare 
atât din partea statului, ANRCETI, Registratorului național, Dealerilor cât și a utilizatorilor 
numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md. Modificările propuse au scopul 
clarificării anumitor prevederi ale Rugulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel 
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superior .md în partea ce ține de elaborarea Contractului tip cu Dealerii și pentru a evita 
discriminarea și abuzul admis de unii Dealeri în procesul de înregistrare/reînregistrare a numeror 
de subdomenii din domeniul de nivel superior .md, care constituie proprietate publică a statului. 
 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul Hotărârii este elaborat în temeiul și în conformitate cu cerințele legislației naționale și 
europene și nu vine în contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care 
Republica Moldova este parte. 
Proiectul Hotărârii se încorporează perfect în sistemul actelor normative în vigoare, cu care se 
află în conexiune, și nu necesită modificarea și completarea cadrului normativ existent sau 
elaborarea suplimentară a altor acte normate sau reglementări pentru implementarea acestuia.   
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului   
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 
proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI se supune consultării publică, prin 
plasarea de la data de 03.02.2023 până la data de 24.02.2023, pe pagina web oficială a 
ANRCETI, compartimentele:  
https://www.anrceti.md/news și https://www.anrceti.md/consultation/current, precum și prin 
solicitarea avizării de către autoritățile interesate: Ministerul Justiției și Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale și IP ”STISC”.   
 
 

Director adjunct      Silvia BOJOGA 


