HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea
domeniului de nivel superior .md
nr. 42 din 26.08.2020
Monitorul Oficial nr.240/863 din 23.09.2020

***
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
nr.1588 din 17 septembrie 2020

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, Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md (se anexează).
2. Se abrogă Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md aprobat de
către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, înregistrat
la Ministerul Justiţiei cu nr.196 din 19.02.2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.25-26,
art.75).
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE Octavian RĂU
MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Andrei MUNTEAN
Marian POCAZNOI

Nr.42. Chişinău, 26 august 2020.

Aprobat
prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei
nr.42 din 26.08.2020
REGULAMENT
cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md (în continuare – Regulament)
stabileşte regulile şi condiţiile de generale de formare şi înregistrare, reînregistrare, revocare şi anulare a
numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile părţilor
implicate în procedura de înregistrare şi utilizare a numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md,
de soluţionare a litigiilor şi monitorizare a gestionării domeniului de nivel superior .md.
2. Prezentul Regulament are ca scop asigurarea transparenţei şi nediscriminării, precum şi diminuarea
efectelor negative la gestionare, administrare, înregistrare şi utilizare a numelor de subdomenii din domeniul de
nivel superior .md.
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3. Prevederile prezentului Regulament se aplică Registratorului naţional/ Dealerilor cu drepturi de a
înregistra şi administra nume de subdomenii din domeniul de nivel superior .md, precum Registranţilor numelor
de subdomenii în domeniul de nivel superior .md.
4. În sensul prezentului Regulament următoarele noţiuni se definesc astfel:
bază de date WHOIS/Registrul numelor de domeniu .md – bază de date publică/ registru public care
stochează toate informaţiile despre înregistrările protocolului/sistemului de nume de domeniu (Domain Name
System – DNS) privind aspectele tehnice şi administrative ale înregistrărilor din cadrul domeniului de nivel
superior .md, precum şi datele de contact ale tuturor registranţilor;
Dealer – persoană fizică sau juridică eligibilă în condiţiile prezentului Regulament de a înregistra şi
administra nume de subdomenii din domeniul de nivel superior .md, în baza unui contract de parteneriat
încheiat cu Registratorul naţional;
înregistrare a numelui de subdomeniu – etape procedurale, de la iniţierea până la finalizarea acestora,
îndeplinite de Registratorul naţional/Dealeri, la cererea unei persoane fizice sau juridice, cu scopul de a efectua
înregistrarea unui nume de subdomeniu pentru o perioadă determinată de timp;
nume de domeniu – adresă unică care reprezintă o locaţie de Internet;
nume de subdomeniu (nume de domeniu de nivelul doi) – nume de domeniu de nivel secundar în
domeniul de nivel superior .md, care este situat între „www” şi „.md”, „www.[nume de subdomeniu].md”
(prefix adăugat în faţa domeniului .md);
nume de subdomeniu premium – nume de subdomeniu în domeniul de nivel superior .md, denumirea
căruia are o conotaţie general semnificativă, nefiind afectată de limitări cauzate de existenţa sau iminenţa unor
drepturi de autor;
nume de domeniu de nivelul trei – nume de domeniu situat între numele de subdomeniu şi „.md”
(exemplu: www.nume de subdomeniu.com.md);
protocol/sistemul DNS – serviciu de registru Internet care traduce numele de domenii alfa-numerice în
adrese Internet Protocol (IP) şi din adrese IP în nume de domenii;
registrant (deţinător de nume de domeniu) – persoană fizică sau juridică (utilizator final) care solicită să
achiziţioneze, de la Registratorul naţional/Dealer, sau deţine un nume de subdomeniu înregistrat în domeniul de
nivel superior .md, cu dreptul de folosinţă şi de modificare a numelui precum şi de revocare a datelor de
înregistrare incluse în baza de date WHOIS;
Registrator naţional al domeniului de nivel superior .md – entitate cu atribuţii de organizare, administrare
şi gestionare a domeniului de nivel superior .md.
II. REGULI ŞI CONDIŢII GENERALE DE FORMARE A NUMELOR DE
SUBDOMENII DIN DOMENIUL DE NIVEL SUPERIOR .md
5. Un nume de subdomeniu este format dint-un şir de caractere care corespund unei adrese IP numerice
aferente unei maşini de calcul (server) conectată permanent la Internet.
6. Majoritatea numelor de subdomenii sunt deschise, neexistând restricţii de înregistrare.
7. Numele de subdomeniu web se află după www. în bara de adrese, sau mai poate fi găsit după simbolul
„arond” [@] într-o adresă de e-mail.
8. Numele de subdomeniu (nume de domeniu de nivelul doi şi de nivelul trei) din domeniul de nivel
superior .md, trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
1) este format din caractere alfa – numerice (numere arabe: 0÷9, litere latine: a÷z; A ÷Z, fără diacritice) şi
semnul minus ( - ) şi/sau combinaţia acestora;
2) se recomandă utilizarea caracterelor mici (a-z), deoarece numele de domenii nu ţine cont de caracterele
mari sau mici;
3) nu poate începe sau termina cu semnul minus ( - );
4) numărul minim de caractere este de 2 (două) şi maxim de 63 (şaizeci şi trei) de caractere;
5) nu încalcă legislaţia privind protecţia mărcilor şi drepturilor de proprietate intelectuală;
6) nu încalcă legislaţia privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate;
7) nu instigă la ură, discriminare de orice fel, la încălcarea ordinii publice, la violenţă;
8) nu atentează la integritatea psihico-emoţională a persoanelor, în special, a minorilor.
9. Numele de subdomeniu este unic şi nu poate fi modificat după ce a fost înregistrat.
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10. Prin modificarea oricărui caracter dintr-un nume, se obţine un nou nume de subdomeniu, care poate fi
înregistrat conform procedurii de înregistrare a noi nume.
III. PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A NUMELOR DE SUBDOMENII
DIN DOMENIUL DE NIVEL SUPERIOR .md
11. Un nume de subdomeniu se alocă Registrantului eligibil a cărei cerere a fost primită prima de către
Registrator naţional al domeniului de nivel superior .md (în continuare – Registrator naţional)/Dealer, în modul
corect din punct de vedere tehnic stabilit prin procedurile de înregistrare a cererilor.
12. Un nume de subdomeniu înregistrat nu poate face obiectul unei alte înregistrări înainte ca
înregistrarea să expire fără a fi reînnoită sau înainte ca numele de subdomeniu să fie revocat.
13. Înregistrarea unui nume de subdomeniu nu conferă decât dreptul de folosinţă a numelui de
subdomeniu şi orice dispute (litigii) între persoane fizice sau juridice privind dreptul de a folosi un anumit
nume se soluţionează prin mediere, arbitraj sau în instanţa judecătorească.
14. Registratorul naţional/Dealerul poate înregistra pe numele aceluiaşi Registrant unul sau mai multe
nume de subdomenii din domeniul de nivel superior .md.
15. Numele de subdomenii din domeniul de nivel superior .md se înregistrează sau se prelungeşte pentru
un termen de minim un an dar nu mai mult de 10 ani.
16. Registratorul naţional/Dealerul poate rezerva sau înregistra o serie de nume de subdomenii
considerate necesare pentru îndeplinirea funcţiilor sale operaţionale.
17. Registratorul naţional/Dealerul poate rezerva, la solicitare, nume de subdomeniu în domeniul de nivel
superior .md, în condiţiile stabilite de acesta.
18. La data expirării termenului de folosinţă, domeniul este automat dezactivat de baza de date WHOIS.
19. Reînregistrarea sau prelungirea dreptului de utilizare a numelor de subdomenii din domeniul de nivel
superior .md, se realizează în termenele şi condiţiile stabilite de Registratorul naţional.
20. Registratorul naţional/Dealerul înregistrează nume de subdomenii din domeniul de nivel superior .md
în condiţii nediscriminatorii şi în ordine cronologică (cu aplicarea principiului primul venit – primul servit).
21. Înregistrarea numelor de subdomenii sau a modificărilor datelor de contact ale Registranţilor numelor
de subdomenii, se fac online folosind formularele sau aplicaţiile puse la dispoziţie de către Registratorul
naţional/Dealer, întocmite conform RFC 1034, 1035, 1122, 1123 (Request for Comments – Cerere de
Comentarii).
22. Încetarea înregistrării numelor de subdomenii, active sau inactive, are loc prin ştergerea din baza de
date WHOIS a acestora dacă:
1) Registrantul solicită ştergerea numelui de subdomeniu;
2) dacă plata pentru înregistrare/rezervare a numelui de subdomeniu nu a fost achitată sau achitată parţial;
3) în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii a autorităţii publice centrale, precum şi în alte
cazuri prevăzute de prezentul Regulament.
23. Numele de subdomenii care au fost şterse din baza de date WHOIS devin imediat disponibile pentru
altă persoană fizică sau juridică.
24. Registratorul naţional elaborează şi publică pe pagina sa web oficială Regulile pentru înregistrarea
numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md, precum şi toate modificările operate la acestea,
ţinând cont de reglementările ICANN/IANA şi de prevederile prezentului Regulament, în continuare – Reguli.
25. Regulile şi procedura de înregistrare a numelui de subdomeniu este descrisă în limba română. Limbile
rusă şi engleza sau alte limbi pot fi utilizate opţional.
26. Registratorul naţional va transmite către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare – Agenţia), spre avizare, proiectul Regulilor sau, după caz,
proiectul modificării acestora, cu 60 de zile, înainte de data publicării pe pagina web oficială.
27. Agenţia, în termen de 30 de zile din data recepţionării proiectului Regulilor sau a modificării acestora,
va examina şi va informa Registratorul naţional cu privire la corespunderea acestora prevederilor prezentului
Regulament şi a reglementărilor ICANN/IANA.
28. Regulile se vor aplica tuturor solicitanţilor înregistrării numelor de subdomenii din domeniul de nivel
superior .md şi vor include dar nu se vor limita la, următoarele prevederi:
1) cerinţele de eligibilitate faţă de solicitanţii numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md;
2) procedurile de înregistrare şi reînregistrare (reînnoire) a numelor de subdomenii;
3) condiţiile de respingere sau anulare a solicitării de înregistrare/reînregistrare a numelor de subdomenii;
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4) condiţiile de revocare a numelor de subdomenii;
5) procedura de transfer a numelor de subdomenii de la Registratorul naţional către un Dealer sau de la
un Registrant către un alt Registrant;
6) definirea numelor de subdomenii premium şi descrierea condiţiilor de înregistrare/reînregistrare a
acestora;
7) descrierea funcţiilor bazei de date WHOIS/Registrului numelor din domeniul de nivel superior .md;
8) responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile Registratorului naţional, Dealerului şi ale Registrantului;
9) limitarea responsabilităţilor Registratorului naţional/Dealerului;
10) preîntâmpinarea practicilor de înregistrare speculativă sau abuzivă a numelor de subdomenii;
11) facturarea şi achitarea serviciilor furnizate de Registratorul naţional/Dealer;
12) asigurarea confidenţialităţii la prelucrarea datelor cu caracter personal;
13) măsurile care permit accesul autorităţilor competente la datele din Baza de data WHOIS/Registru, în
vederea prevenirii, depistării, investigării şi urmăririi penale a infracţiunilor, astfel cum prevede legislaţia, sub
rezerva unor măsuri de verificare şi de ponderare adecvate;
14) procedura alternativă de soluţionare a litigiilor (SLA).
29. Înregistrarea numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md se realizează în bază de
contract (înţelegere) de înregistrare de nume care va include, dar nu se va limita la următoarele prevederi:
1) drepturile şi obligaţiile Registratorului naţional/Dealerului;
2) drepturile şi obligaţiile Registrantului;
3) regulile de înregistrare;
4) principiile de selectare a unui număr de subdomeniu;
5) taxele, plăţile şi termenele de achitare;
6) modificarea contractului;
7) soluţionarea litigiilor/disputelor pentru numele de subdomeniu;
8) despăgubirile;
9) responsabilităţile părţilor;
10) condiţii de transferare, anulare sau revocare a numelui;
11) dreptul de refuz;
12) alte prevederi relevante subiectului contractului.
30. Registratorul naţional poate impune taxe şi plăţi pentru înregistrare/ reînregistrare, dar acestea trebuie
să fie nediscriminatorii, rezonabile şi stabilite în baza costurilor de furnizare a serviciilor.
IV. RESPINGEREA CERERII PENTRU NUME DE SUBDOMENIU
DIN DOMENIUL DE NIVEL SUPERIOR .md
31. Drept motive de respingere a cererii pentru nume de subdomenii din domeniul de nivel superior .md
constituie:
1) datele incomplete în formularul de înregistrare de nume de subdomeniu;
2) datele eronate sau false incluse în formular, inexacte sau care induc în eroare utilizatorii Internet;
3) conţine mai puţin de 2 caractere sau mult de 63 de caractere;
4) conţine alte caractere decât cele permise;
5) conţine semnul minus (-) la începutul şi/sau sfârşitul numelui;
6) este identic cu un alt nume deja înregistrat;
7) este identic cu cel dintr-o cerere anterioara, validă;
8) este un nume de prost gust;
9) este un nume necuviincios;
10) ar putea contravine cu respectarea ordinii publice;
11) creează confuzie;
12) ar putea aduce ofensă cuiva;
13) nume ale unor personalităţi bine cunoscute;
14) în caz de neplată sau plată parţială;
15) este un nume ce constituie marcă comerciala înregistrata cu dreptul de proprietate a altei persoane.
32. Registratorul naţional/Dealerul îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii şi/sau documente
suplimentare în vederea înregistrării/reînregistrării numelor de subdomeniu.
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V. TRANSFERUL, ANULAREA SAU REVOCAREA NUMELOR DE SUBDOMENIU
DIN DOMENIUL DE NIVEL SUPERIOR .md
33. Drept motive de anulare sau revocare a numelor de subdomeniu din domeniul de nivel superior .md,
din iniţiativa proprie a Registratorului naţional/Dealerului, fără a supune litigiul unei proceduri SAL sau
judiciare servesc:
1) numele de subdomeniu este administrat într-un mod ce dăunează funcţionarea DNS-ului;
2) datele pe baza cărora s-a înregistrat numele de subdomeniu s-au schimbat (de exemplu: organizaţia ce
a înregistrat numele de subdomeniu nu mai există) sau datele de contact au fost modificate în date false;
3) existenţa unor datorii neplătite de solicitantul/deţinătorul numelui către Registratorul naţional/Dealer;
4) neîndeplinirea de către solicitantul/Registrantul numelui de subdomeniu a criteriilor de eligibilitate
prevăzute de prezentul Regulament;
5) încălcarea de către solicitant/Registrant a cerinţelor privind cererile de înregistrare stabilite de
prezentul Regulament;
6) Registratorul naţional/Dealerul este sesizat că numele de subdomeniu este folosit într-un mod ce
produce confuzie printre utilizatorii de Internet;
7) Registratorul naţional/Dealerul este informat despre o acţiune ilegală, referitoare la acel nume de
subdomeniu;
8) exista o încercare de a revinde numele de subdomeniu;
9) în cazul unui conflict între părţi, pană la soluţionare;
10) utilizarea numelui de subdomeniu creează confuzii pentru alţi utilizatori de Internet;
11) Registratorul naţional/Dealerul consideră că ar putea avea loc unul din cazurile expuse mai sus.
34. Un nume de subdomeniu poate fi, de asemenea, revocat şi, dacă este necesar, poate fi transferat
ulterior către o altă parte, pe baza unei proceduri SAL sau judiciare adecvate, în conformitate cu principiile şi
procedurile stabilite în prezentul Regulament, dacă numele respectiv este identic sau asemănător până la
confuzie cu un nume pentru care a fost stabilit un drept, şi dacă:
1) a fost înregistrat de Registrant fără drept sau fără un interes legitim faţă de numele respectiv; sau
2) a fost înregistrat sau este utilizat cu rea credinţă.
35. Numele de subdomenii înregistrate în domeniul de nivel superior .md pot fi transferate numai
Registranţilor eligibili pentru înregistrarea numelor în baza unui acord a ambelor părţi, a unei hotărâri definitive
a instanţei judecătoreşti sau în cazul când numele de subdomeniu este anulat din cauza neachitării taxei/plăţilor
în termenele stabilite.
36. Dacă printr-o hotărâre a unei instanţe de judecată s-a constatat că un nume de subdomeniu este
defăimător, rasist sau contrar ordinii publice sau siguranţei publice în temeiul legislaţiei aplicabile, numele de
subdomeniu respectiv este blocat de Registratorul naţional la primirea notificării privind hotărârea instanţei şi
este revocat la primirea notificării privind hotărârea definitivă a instanţei. Registratorul naţional refuză orice
înregistrări viitoare ale numelor de domenii care au făcut obiectul unei astfel de hotărâri judecătoreşti, pe
perioada de valabilitate a acesteia.
VI. ELIGIBILITATEA REGISTRANŢILOR
37. Registranţi (solicitanţi) ai înregistrării numelor de subdomeniu din domeniul de nivel superior .md pot
fi:
1) persoane fizice, persoane juridice, cetăţeni rezidenţi, cetăţeni nerezidenţi, ai Republicii Moldova;
2) instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale din Republica Moldova;
3) persoane fizice, persoane juridice din afara Republicii Moldova;
4) reprezentanţi legali ai entităţilor/persoanelor menţionate în subpunctele 1), 2) şi 3), autorizaţi conform
legislaţiei Republicii Moldova.
38. Pentru acceptarea cererii de înregistrare a numelor de subdomenii, Registratorul naţional/Dealerul
este în drept să solicite prezentarea actelor care confirmă identitatea Registrantului.
39. În unele situaţii, pentru protecţia datelor personale ale Registrantului sau din alte motive de
confidenţialitate, Registrantul poate achiziţiona un serviciu de ascundere a acestor date (denumit Domain
Privacy sau Domain Proxy, care este listat în baza de date WHOIS ca deţinător al numelui de subdomeniul în
locul Registrantului). În aceste cazuri serviciul de tip Domain Proxy doar va trimite corespondenţa electronică
către Registrant, dar nu are nicio posibilitate de administrare a site-ului sau a serverelor găzduite pe acel
domeniu.
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VII. ATRIBUŢIILE REGISTRATORULUI NAŢIONAL AL DOMENIULUI
DE NIVEL SUPERIOR .md
40. Registratorul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate şi întru implementarea politicilor
publice privind gestionarea domeniului de nivel superior .md.
41. Registratorul naţional exercită următoarele atribuţii:
1) creează şi ţine în conformitate cu legislaţia Registrul numelor din domeniul de nivel superior .md/baza
de date WHOIS, asigură actualizarea acestuia şi accesul on-line, inclusiv întreţine bazele de date aferente şi
furnizează servicii publice de căutare asociate, înregistrare a numelor de subdomenii;
2) atribuie, înregistrează, reînregistrează şi retrage nume de subdomenii din domeniul de nivel superior
.md, modifică datele de înregistrare necesare funcţionalităţii acestora;
3) deţine controlul asupra punctelor de indexare a domeniului de nivel superior .md în reţeaua globală
Internet;
4) desemnează/acreditează entităţile cu funcţie de Dealer şi supraveghează activitatea acestora;
5) stabileşte tariful standard şi grila de tarife pentru Dealeri pentru înregistrarea numelor în cadrul
domeniului de nivel superior .md.
42. Registratorul naţional îşi rezervă dreptul de a afişa informaţiile din baza de date WHOIS în orice
format electronic sau altă formă, cu excepţia cazurilor necesare asigurării protecţiei datelor personale ale
Registrantului sau din alte motive de confidenţialitate în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.
VIII. ENTITĂŢI CU FUNCŢII DE DEALER
43. Entităţile cu funcţii de Dealer (Registrar) sunt desemnate (acreditate) de către Registratorul naţional,
în temeiul prevederilor legislaţiei naţionale.
44. Registratorul naţional aplică condiţii echivalente şi nediscriminatorii pentru Dealeri care prestează
servicii echivalente, oferind servicii şi informaţii în aceleaşi condiţii şi de aceeaşi calitate cu cele furnizate
pentru propriile servicii echivalente.
45. Registratorul naţional elaborează Contractul tip de parteneriat cu Dealerii în vederea gestionării
numelor din domeniul de nivel superior .md (în continuare – Contract tip de parteneriat), ţinând cont de
reglementările ICANN/IANA şi de prevederile prezentului Regulament.
46. Modelul Contractului tip de parteneriat şi lista Dealerilor se publică pe pagina web oficială a
Registratorului naţional.
47. Contractul tip de parteneriat elaborat de Registratorul naţional va conţine, fără a se limita la,
următoarele prevederi:
1) cerinţele de eligibilitate faţă de Dealer;
2) drepturile şi obligaţiile Dealerului;
3) drepturile şi obligaţiile Registratorului naţional;
4) facturarea şi achitarea serviciilor furnizate de Registratorul naţional;
5) prevederi tehnice ale procedurilor de înregistrare şi administrare a numelor de subdomenii din
domeniul de nivel superior .md;
6) durata Contractului de parteneriat;
7) modificarea şi rezoluţiunea Contractului de parteneriat;
8) politica privind protecţia datelor cu caracter personal.
IX. OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
48. Registratorul naţional are următoarele obligaţii:
1) să respecte prevederile legislaţiei aplicabile în legătură cu atribuţiile sale stabilite în prezentul
Regulament şi legislaţia aferentă activităţii sale;
2) să organizeze, administreze şi să gestioneze domeniul de nivel superior .md în interesul public general
şi asigură, în toate aspectele legate de administrarea şi gestionarea domeniul de nivel superior .md, o calitate
ridicată, transparenţă, siguranţă, stabilitate, previzibilitate, fiabilitate, accesibilitate, eficienţă, nediscriminare, în
condiţii de concurenţă echitabile şi protecţia consumatorilor;
3) să organizeze, administreze şi să gestioneze, cu diligenţa necesară, o bază de date WHOIS (Registru
numelor de domeniu .md), cu scopul de a asigura securitatea, stabilitatea şi rezilienţa domeniului de nivel
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superior .md prin furnizarea unor informaţii exacte şi actualizate privind numele de subdomenii înregistrate în
domeniul de nivel superior .md;
4) să respecte legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal în scopul asigurării protecţiei
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private.
49. Baza de date WHOIS conţine informaţii relevante despre punctele de contact care administrează
numele de subdomenii din domeniul de nivel superior .md şi despre deţinătorii numelor de subdomenii.
Informaţiile din baza de date WHOIS nu trebuie să fie excesive în raport cu scopul acesteia.
50. Registratorul naţional/Dealerul întreprinde măsuri necesare pentru a informa solicitanţii numelor de
subdomenii din domeniul de nivel superior .md cu privire la necesitatea respectării legislaţiei privind protecţia
proprietăţii intelectuale.
51. Registratorul naţional/Dealerul va coopera cu autorităţile naţionale şi internaţionale abilitate cu funcţii
de reglementare a domeniului protecţiei proprietăţii intelectuale (Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală,
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate intelectuală, Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale), şi va
plasa pe paginile sale web oficiale linkuri către aceste autorităţi pentru a oferi posibilităţi solicitanţilor de a
verifica corespunderea cerinţelor legale a numelui de subdomeniu solicitat.
52. Registratorul naţional/Dealerul nu este responsabil pentru încălcarea de către Registrant a legislaţiei
naţionale şi internaţionale cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi pentru situaţiile de conflict apărute în
rezultatul acestor încălcări.
53. Registratorul naţional/Dealerul nu răspunde pentru utilizarea defectuoasa, întreruperea activităţii sau
pentru diferite pagube indirecte, accidentale sau rezultate, de orice tip (inclusiv pierderi financiare), indiferent
de forma de acţionare (contract, ofensa, prejudicii, neglijenţă), chiar daca Registratorul naţional/Dealerul a fost
avertizat de posibilitatea unor astfel de pagube.
54. Registrantul îşi asuma întreaga responsabilitate privind datele completate în formularul online.
Transmiterea formularului online constituie o garanţie pentru Registratorul naţional/Dealer că solicitantul are
dreptul sa folosească numele de subdomeniu transmis. De aici rezultă cerinţa că informaţiile furnizate în
formularul de înregistrare a numelui de subdomeniu să fie corecte şi exacte, iar Registrantul să fie îndreptăţit să
utilizeze numele de subdomeniu cerut.
55. Registrantul nu va implica Registratorul/Dealerul în litigii sau alte daune produse în urma utilizării
numelui de subdomeniu respectiv.
56. Registratorul/Dealerul nu îşi asumă responsabilitatea verificării corectitudinii datelor din formularul
online.
57. Acceptarea unei aplicaţii şi înregistrarea unui nume de subdomeniu nu înseamnă că
Registratorul/Dealerul recunoaşte că Registrantul care a înregistrat numele de subdomeniu respectiv are dreptul
legal de a folosi acel nume de subdomeniu, de exemplu cazul numelor de subdomenii ce se referă la mărci
înregistrate, nume de firmă sau de personalităţi bine cunoscute.
58. Registrantul are următoarele obligaţii generale:
1) să respecte legislaţia naţională şi internaţională cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale;
2) să respecte Regulile pentru înregistrarea numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md
emise de Registrator naţional, după caz, de Dealer;
3) să nu includă în formular nume de subdomenii ce se referă la mărci înregistrate, nume de firmă sau de
personalităţi bine cunoscute.
X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
59. Registratorul naţional/Dealerul poate atenţiona părţile implicate despre eventualele litigii/conflicte ce
pot apărea între un nume de subdomeniu şi alt nume de subdomeniu, marca înregistrată, nume foarte cunoscute,
nume ale unor personalităţi, însa Registratorul naţional/Dealerul nu are aceasta obligaţie. După o astfel de
atenţionare, cererea de înregistrare a numelui de subdomeniu respectiv va fi suspendată până la confirmarea
primirii acestei atenţionări, din partea destinatarului (solicitantului).
60. Registratorul naţional/Dealerul poate întrerupe înregistrarea numelui de subdomeniu până când
proprietarul mărcii înregistrate, al numelui foarte cunoscut sau personalitatea implicată va trimite la
Registratorul naţional sau, după caz, la Dealer un document prin care confirmă că cererea este validă şi este de
acord cu aceasta.
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61. Când un nume de subdomeniu a fost înregistrat sau este în curs de înregistrare de o altă persoană
juridică sau fizică, este responsabilitatea Registrantului care ar dori să înregistreze acest nume de subdomeniu
(altul decât Registrantul deţinător la moment) să cerceteze datele existente şi, după caz, să iniţieze procedura
legală împotriva Registrantului existent, dacă crede că acesta nu este în drept să folosească numele de
subdomeniu respectiv.
62. Părţile implicate recunosc şi sunt de acord că Registratorul naţional/Dealerul nu poate arbitra
disputele referitoare la înregistrarea şi utilizarea numelor de subdomenii.
63. Înregistrarea unei cereri în aşteptare pentru un nume de subdomeniu va fi suspendată de către
Registratorul naţional/Dealer, în cazul unui conflict cu altă cerere în aşteptare sau cu un nume de domeniu deja
înregistrat (activ sau inactiv), pană când părţile conflictuale prezintă un document (hotărâre judecătorească sau
alt document al unui organism autorizat) ce rezolvă disputa în favoarea unei părţi sau a alteia.
64. În cazul disputelor dintre mărci înregistrate, Registratorul naţional/Dealerul nu îşi asumă decât
obligaţia furnizării de informaţii pentru ambele părţi.
65. Registratorul naţional asigură, fără a aduce atingere vreunei proceduri judiciare şi sub rezerva
furnizării unor garanţii procedurale adecvate pentru părţile interesate, posibilitatea ca Dealerii şi persoanele
care înregistrează nume de subdomenii să rezolve orice litigiu contractual cu Registratorul naţional prin
mediere, arbitraj sau în instanţa judecătorească.
66. Orice dispute (litigii) dintre persoane fizice sau juridice privind dreptul de a folosi un anumit nume de
subdomeniu se soluţionează prin mediere, arbitraj sau în instanţa judecătorească.
67. Instanţele de judecată din Republica Moldova sunt singurule instituţii în măsură să soluţioneze orice
dispute/conflicte referitoare la numele de subdomenii.
XI. MONITORIZAREA GESTIONĂRII DOMENIULUI
DE NIVEL SUPERIOR .md
68. Agenţia monitorizează gestionarea de către Registratorul naţional a domeniului de nivel superior .md
precum şi respectarea de către acesta a prezentului Regulament, a legislaţiei şi politicilor publice emise în acest
sens.
69. În scopul monitorizării gestionării domeniului de nivel superior .md, Agenţia poate solicita
informaţiile respective Registratorului naţional/Dealerului.
70. Registratorul naţional/Dealerul pune la dispoziţia Agenţiei, informaţia solicitată în termenele şi
formatul stabilit de aceasta.
71. Registratorul/Dealerul naţional se supune, pe propria cheltuială, unui audit efectuat de un organism
independent cel puţin o dată pe an pentru a atesta conformitatea sa cu prevederile prezentului Regulament.
72. Registratorul naţional/Dealerul transmite către Agenţie şi publica pe pagina sa de Internet, anual,
către data de 1 aprilie raportul de audit pentru anul calendaristic precedent, emis de organismul independent.
73. Agenţia poate, după caz, să consulte organul central de specialitate şi/sau alte autorităţi publice
centrale şi să recurgă la consultanţă de specialitate în ceea ce priveşte rezultatele activităţilor de monitorizare
prevăzute la prezentul compartiment şi modalităţile de îmbunătăţire organizare, administrare şi gestionare a
domeniul de nivel superior .md de către Registratorul naţional.
74. Registratorul naţional cooperează cu Agenţia în vederea îmbunătăţirii gestionării domeniului de nivel
superior .md.
75. Registratorul naţional, în termen de cu 60 de zile, de la data publicării prezentului Regulament, va
elabora sau, după caz, v-a opera modificările necesare în Regulile pentru înregistrarea numelor de subdomenii
din domeniul de nivel superior .md în vederea conformării prevederilor prezentului Regulament şi va transmite
proiectul acestora către Agenţie, spre avizare, în condiţiile şi termenele stabilite.

8

