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la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informației privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md 

 

 

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de 

nivel superior .md, a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 10 iulie - 31 iulie 2020 inclusiv. 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 de mai jos.  

 

Nr.  Recomandări parvenite Poziţia 

ANRCETI 

Argumentarea poziţiei ANRCETI 

 Ministerul Economiei și Infrastructurii   

1.  La pct. 4, noțiunea ”registrant” se propune de a fi 

expusă în următoarea redacție: persoană fizică sau 

juridică care deține un nume de subdomeniu 

înregistrat în domeniul de nivel superior .md, sau 

care a depus cere de înregistrare a unui nume de 

subdomeniu înregistrat în domeniul de nivel 

superior .md  

Se acceptă de 

principiu  

Sintagma: ”care solicită să achiziționeze, de la Registratorul 

național/Dealer, și deține” a fost substituită cu sintagma: 

”care solicită să achiziționeze, de la Registratorul 

național/Dealer, sau deține” 

2. La pct. 11 se propune  înlocuirea sintagmei: ”părțile 

eligibile” cu cuvântul ”registrantului”  
Se acceptă  Sintagma:”părții eligibile” se substituie cu sintagma: 

”registrantului eligibil” 

3.  Denumirea Capitolului V se propune în următoarea 

redacție: ”Transferul, anularea și revocarea numelor  

de subdomenii din domeniul de nivel superior .md” 

Se acceptă În denumirea Compartimentului V s-a inclus cuvântul 

”Transferul” 

4. Pct. 35 se propune în următoarea redacție: ”Numele 

de subdomenii înregistrate în domeniul de nivel 
Se acceptă de 

principiu  

Pct. 35 a fost modificat și expus în următoarea redacție: 

”Numele de subdomenii înregistrate în domeniul de nivel 
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superior .md” pot fi transferate către o altă persoană 

fizică sau juridică în baza unui acord ale ambelor 

părți, a unei hotărâri definitive a instanței 

judecătorești sau în cazul cînd numele de 

subdomeniu este anulat din cauza  neachitării taxei 

în termenele stabilite 

 

superior .md pot fi transferate numai registranților eligibil 

pentru înregistrarea numelor în baza unui acord ale ambelor 

părți, a unei hotărâri definitive a instanței judecătorești sau 

în cazul cînd numele de subdomeniu este anulat din cauza  

neachitării taxei în termenele stabilite”. 

5. La pct. 54 se propune înlocuirea sintagmei ”Cel 

care înregistrează numele de subdomeniu” cu 

sintagma ”Regisrantul” 

Se acceptă  

6. La Capitolul IX ”Obligații și responsabilități” este 

necesar de a introduce și obligațiile registrantului , 

precum ar fi acordul cu regulile de înregistrare a 

numelor de subdomenii în domeniul de nivel 

superior. md acordul de a furniza date corecte și 

complete de înregistrare a unui nume de de 

subdomenii din domeniul de nivel superior .md, 

obligația de a nu încălca drepturile de proprietate 

intelectuală și de a nu utiliza numele de subdomenii  

în scopuri care contravin legi 

Se acceptă Regulamentul a fost completat cu un punct nou (pct. 58) cu 

următorul cuprins: 

Registrantul are următoarele obligații generale: 

1) să respecte legislația națională și internațională cu 

privire la protecția proprietății intelectuale; 

2) să respecte Regulile pentru înregistrarea numelor de 

subdomenii din domeniul de nivel superior .md emise de 

registratorul național, după caz, de dealer; 

3) să nu includă în formularul nume de subdomenii ce 

se referă la mărci înregistrate, nume de firmă sau de 

personalități bine cunoscute. 

 

Director         Octavian RĂU 


