NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei privind aprobarea
Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md
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 Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei privind aprobarea Regulamentului cu privire la
gestionarea domeniului de nivel superior .md este elaborat în temeiul art. 3 alin. (4), (5), art. 9 alin.
(1) lit. i) și j) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare.
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 aprobarea unui nou Regulament cu privire la gestionarea
domeniului de nivel superior .md, precum, și abrogarea Regulamentul cu privire la gestionarea
numelor în domenul de nivel superior .md aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare
în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) la 28.08.2000, înregistrat la
Ministerul Justiției cu nr. 196 din 19.02.2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,
nr.25-26, art.75).
La moment gestionarea numelor în domeniul de nivel superior .md se realizează în baza
Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md aprobat de către
ANRCETI la 28.08.2000. Acest Regulament stabilește autorităţile responsabile de politica,
strategia şi de gestionare a numelor în domeniul de nivel superior .md cât şi funcţiile şi atribuţiile
acestora (ale Organului central de specialitate şi ale ANRCETI) prevederi care, de fapt, urmau a fi
incluse în actele legislative de specialitate.
Prin Legea nr. 135 din 07.07.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301-315,
art. 515), au fost operate modificări la Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007, inclusiv și
prin completarea Legii cu atribuțiile organului central de specialitate, ANRCETI și Registratorului
național privind gestionare domeniului de nivel superior .md.
Regulamentul în vigoare include Listele numelor de subdomenii atribuite autorităților publice, de
sub-domenii geografice care pot fi atribuite organelor administraţiei publice locale precum și a
numelor de subdomenii generice din domeniul superior. md. Aceste liste pot să se modifice
frecvent, astfel condiționând necesitatea modificării frecvente și a Regulamentului. Respectiv,
considerăm că aceste liste nu trebuie să se regăsească în acest regulament.
Astfel, în vederea conformării la prevederile legislației în vigoare și necesității actualizării conform
dezvoltării domeniului de nivel superior .md, se propune abrogarea Regulamentului actual și
elaborarea unui nou Regulament cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md (în
continuare denumit Regulament) prin care se stabilesc, în principal, regulile şi condițiile de
generale de formare și înregistrare, reînregistrare, revocare și anulare a numelor de subdomenii din
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domeniul de nivel superior .md, atribuțiile, drepturile și obligațiile părților implicate în procedura
de înregistrare și utilizare a numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md, de
soluționare a litigiilor și monitorizare a gestionării domeniului de nivel superior .md.
Potrivit Legii nr. 241/2007, Registrul numelor din domeniul de nivel superior .md, este ținut și
actualizat de către Registratorul național desemnat de către organul central de specialitate.
Registratorul național atribuie, înregistrează, reînregistrează, retrage numele din domeniul de nivel
superior .md, modifică datele de înregistrare necesare funcţionalităţii acestora.
Proiectul Regulamentului conține, în principal, următoarele prevederi ce se referă la atribuțiile și
responsabilitățile părților implicate în procesul de înregistrare, folosință și monitorizare a
gestionării:
Registratorul național înregistrează nume de subdomenii din domeniul de nivel superior .md
în condiții nediscriminatorii și în ordine cronologică (cu aplicarea principiului primul venit –
primul servit). Înregistrarea numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md se
realizează în bază de contract (înțelegere) de înregistrare de nume. Registratorul național
elaborează și publică pe pagina sa web oficială Regulile pentru înregistrarea numelor de
subdomenii din domeniul de nivel superior .md, precum și toate modificările operate la acestea,
ținând cont de reglementările ICANN/IANA și de prevederile Regulamentului, avizate de către
ANRCETI. Registratorul național poate impune taxe și plăți pentru înregistrare/reînregistrare, dar
acestea trebuie să fie nediscriminatorii, rezonabile şi stabilite în baza costurilor de furnizare a
serviciilor.
Registratorul naţional/Dealerul nu este responsabil pentru încălcarea de către Registrant a
legislației naționale și internaționale cu privire la protecția proprietății intelectuale şi pentru
situaţiile de conflict apărute în rezultatul acestor încălcări.
Registratorul național/Dealerii nu răspund pentru utilizarea defectuoasa, întreruperea
activității sau pentru diferite pagube indirecte, accidentale sau rezultate, de orice tip (inclusiv
pierderi financiare), indiferent de forma de acționare (contract, ofensa, prejudicii, neglijență), chiar
daca Registratorul național/Dealerul a fost avertizat de posibilitatea unor astfel de pagube.
Cel care înregistrează numele de subdomeniu își asuma întreaga responsabilitate privind
datele completate în formularul online. Transmiterea formularului online constituie o garanție
pentru Registratorul național/Dealer că solicitantul are dreptul sa folosească numele de subdomeniu
transmis. De aici rezultă cerința că informațiile furnizate în formularul de înregistrare nume de
subdomenii să fie corecte și exacte, iar solicitantul să fie îndreptățit să folosească numele de
domeniu cerut.
ANRCETI monitorizează gestionarea de către Registratorul național a domeniului de nivel
superior .md precum și respectarea de către acesta a prezentului Regulament, a legislației în vigoare
și politicilor publice emise în acest sens.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor suplimentare
atât din partea furnizorilor cât și a statului.
Implementarea și realizarea proiectului propus are ca scop asigurarea transparenței și
nediscriminării, precum și diminuarea efectelor negative la gestionare, administrare, înregistrare și
utilizare a numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md.
Prevederile Regulamentului se aplică Registratorului naţional/Dealerilor cu drepturi de a înregistra
și administra nume de subdomenii din domeniul de nivel superior .md, precum și tuturor
Registranților (solicitanților și deținătorilor) de nume de subdomenii înregistrate în domeniul de
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nivel superior .md.
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
Varianta inițială a proiectului Hotărârii a fost avizată, la solicitarea ANRCETI (scrisoarea nr. 02DRTS/678 din 28.06.2019) de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
(scrisoarea Nr. 08/1-6647 din 09.10.2019). Obiecțiile și propunerile înaintate de MEI au fost luate
în considerație la elaborarea proiectului Hotărârii.
Proiectul final a fost supus consultării publice, prin expunerea pe pagina Web oficială a ANRCETI
de la data de 10-31 iulie 2020. Pe parcursul perioadei de consultare publică, în adresa ANRCETI, a
parvenit un aviz de la Ministerul Economiei și Infrastructurii, care include 6 recomandări. Toate
recomandările au fost acceptate respective fiind incluse în tabelul de sinteza.
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