
GHID PRACTIC
pentru înregistrarea și verificarea
numelui de domeniu “.MD”

*Acest ghid este elaborat de I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, în calitate de Registrator
național al domeniului de nivel superior ".md", cu scopul de a ghida și consulta persoanele fizice și juridice, privind
procedura de verificarea a disponibilității  și /sau înregistrare a unui nume de domeniu “.md” prin intermediul paginii
web www.nic.md



Registrator - persoană juridică sau entitate autorizată în mod corespunzător să desfășoare
activitățile necesare pentru pregătirea înregistrării numelor de domenii în cadrul domeniului
de Nivel Superior.md pe teritoriul pentru care este autorizat, în baza unui contract încheiat
cu Registrul/Registratorul Național, de a furniza servicii de înregistrare a numelor de domenii
pentru registranți.
 
 
Registrant - orice persoană fizică sau juridică care are dreptul de folosință al unui nume
înregistrat în Domeniul de Nivel Superior .md și care are dreptul să solicite, să modifice şi să
revoce datele de înregistrare ale numelui din domeniul atribuit.
 
 
Domeniu de nivel superior .md - Domeniu Național de Nivel Superior atribuit Republicii
Moldova în corespundere cu codurile de două litere ale standardului ISO 3166-1 pentru
denumiri de țări sau teritorii, delegat „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică“ prin Memorandumul de Înțelegere dintre Corporația Internet pentru Atribuirea
Numelor și Numerelor (ICANN) și ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”,
în calitate de Administrator împuternicit cu gestionarea ccTLD.md.
 
 
Registrul numelor de domeniu .md  - bază de date cu toate numele de domenii,
deținătorii acestora și alte persoane sau informații referitoare la numele de domeniu, care a
fost creată și este deținută de „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică“.
Acesta constituie sursa pentru alocarea numelor de domenii în zona .md, localizată pe
serverul de nume de domeniu primar.
 
WHOIS – este o bază de date publice cu caracter pur informativ. Accesând site-ul web al
Registrului www.nic.md și introducând numele de domeniu în motorul de căutare WHOIS,
pot fi vizualizate informațiile despre NUMELE DE DOMENIU.md, țara de origine a
REGISTRANTului, data creării, data expirării, statul, datele despre DNS.
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Procedura de înregistrare a domeniilor .md este una simplă și comodă. Registrul Numelor de
Domeniu .md efectuează înregistrarea în condiții nediscriminatorii, după principiul "primul venit -
primul servit", dacă REGISTRANTUL a îndeplinit toate cerințele privind înregistrarea. 

Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de țara de reședință, poate înregistra un nume de
domeniu .md. Cererea de înregistrare a unui nume de domeniu reprezintă pentru REGISTRUL
NUMELOR DE DOMENIU .md garanția solicitantului că înregistrarea poate fi făcută legal și că
acesta are dreptul să utilizeze numele de domeniu solicitat.

Pentru a verifica disponibilitatea și respectiv înregistra un nume de domeniu “.md”, este necesar să
parcurgeți următorii pași:

ROCEDURA DE ÎNREGISTRARE ȘI
VERIFICARE A NUMELUI DE
DOMENIU “.MD”

PASUL 1:
ACCESAȚI PAGINA WEB A REGISTRATORULUI

Pagina web a registratorului
poate fi accesată la adresa
https://nic.md folosind orice
browser web modern rulat pe
un calculator, telefon mobil sau
tabletă.

www.nic.md   / www.stisc.gov.md
support@nic.md / stisc@stisc.gov.md
Suport: (022) 820 911

3



Pentru a putea înregistra un nume de
domeniu nou, trebuie să verificați
disponibilitatea acestuia. Verificarea
propriu-zisă are loc în următoarele etape: 
1. Din meniul principal, accesați submeniul
”Înregistrare domeniu”.
2. Tastați numele de domeniu dorit și apoi
faceți click pe butonul "Verifică
disponibilitatea".
3. Site-ul va afișa informațiile privind
disponibilitatea domeniului dorit, sub 2
variante de răspuns:

PASUL 2:
VERIFICAȚI DISPONIBILITATEA NUMELUI DE DOMENIU

Varianta 1. Ne pare rău,
numedomen.md este deja înregistrat,
alegeți alt nume de domeniu

Varianta 2. DA! numedomen.md este
disponibil pentru înregistrare.

ATENȚIE!
Numele de domeniu poate conține
maxim 63 caractere alfa-numerice
(a-z,0-9) și cratimă (). Numele de
domeniu nu poate începe sau
termina cu o cratimă (-) și nu ține
cont de caractere mici sau mari.
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PASUL 3:
CREEAZĂ CONT NOU DE UTILIZATOR
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4. Faceți click ”Creează cont”, dacă 
sistemul va identifica câmpuri completate
greșit acestea vor fi evidențiate cu culoarea
roșie.
5. La următoarea etapă sistemul va expedia
un email de confirmare la adresa de email
indicată  în formular. Verificați cutia poștală
și urmăriți instrucțiunile indicate în aceea
scrisoare. Dacă nu găsiți scrisoarea în
INBOX, verificați și SPAM folder.
6. Noul cont va fi activat doar după ce veți
confirma crearea lui   accesând link-ul de
confirmare primit pe email.

Pentru a beneficia de serviciile online oferite
de REGISTRATORULUI NAȚIONAL AL
DOMENIILOR .MD prin intermediul site-ul
nic.md, utilizatorul trebuie să își creeze un
cont. Noul cont poate fi creat de o persoană
fizică sau juridică.

Urmați pașii:
1. Accesați site-ul https://nic.md 
2. Din meniul principal accesați rubrica 
”Contul meu" - "Creează cont nou ”.
3. În formularul de înregistrare completați
toate câmpurile existente, toate câmpurile
sunt obligatorii.  Vă rugam să indicați adresa
e-mail validă și funcțională, aceasta va fi
utilizată la etapa de autentificare, procedura
de resetare a parolei și alte operațiuni.
Parola trebuie să fie una complexă și sigură.
La finalul formularului bifați ”Nu sunt robot”.



Dacă deja aveți un cont de utilizator
activ, vă puteți autentifica.
Urmați pașii:
1. Accesați site-ul https://nic.md 
2. Din meniul principal accesați rubrica 
”Contul meu - "Intră în cont ”.
3. Introduceți adresa de email (username)
și parola de acces, la finalul formularului
bifați ”Nu sunt robot”.

 4. După autentificare cu succes,
veți fi redirecționat la pagina ”Domeniile
Mele”.

PASUL 4:
AUTENTIFICARE ÎN CONT
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În caz ca ați uitat parola de acces în
contul de administrare a domeniilor,
folosiți serviciul de Resetare a
parolei, urmând pașii: 
1. Accesați site-ul https://nic.md 
2.  Din meniul principal accesați
rubrica  ”Contul meu -> Ai uitat
parola”.
3. Alege una din cele două metode de
resetare a aprolei:
·  Resetează parola folosind
Username (E-mail)
·  Resetează parola folosind numele
de domeniu



După autentificare în cont, puteți purcede
la procedura de înregistrare nemijlocită a
numelui de domeniu, prin parcurgea a 5
etape:  

Etapa 1: 
Completați formularul „Contacte
Administrativ (Registrant)”. Toate câmpurile
sunt obligatorii. Până a face click pe
butonul “Următorul pas”, este necesar să 
 bifați câmpul “Sunt de acord cu afișarea
datelor mele de deținător al domeniului în
baza de date publică WHOIS” .

PASUL 5:
ÎNREGISTRARE NUME DE DOMENIU DORIT
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Etapa 2: 
Completați formularul ”Contacte
Facturare”. Aceste date sunt necesare
pentru a putea fi generat contul de plată.
După completare faceți click pe
butonul „Următorul pas”.

Etapa 3:  
Completați formularul ”Contacte Tehnic”.
Datele tehnice sunt contactele care
asigură mentenanța tehnică a domenului
(compania IT care asigură mentenanța
site-ului).  Toate câmpurile sunt obligatorii.
După completare faceți click pe butonul
”Următorul pas ”.

3

3
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Etapa 4:  
Completați formularul ”NS Delegare”.

Atenție! Pentru ca domeniul să fie
operațional trebuie setate cel puțin Nume
NS Primar și Nume NS Secundar pe care le
puteți obține de la compania de Web
Hosting, care va asigura găzduirea
domenului Dvs. Dacă nu doriți să setați
Numele de NS, lăsați câmpurile goale.
Acestea pot fi setate mai târziu.

După completarea formularului ”NS Delegare” și respectiv bifarea câmpului ”Am
citit și mă oblig să respect Termenii și condițiile” de înregistrare și administrare a
numelor de domenii în cadrul Domeniului de Nivel Superior ".md", faceți click pe
butonul ”Rezervare Domeniu”.

ATENȚIE!
Domeniul poate fi rezervat pentru maxim 6 zile calendaristice, ulterior acesta
revine la statutul de domeniu liber pentru rezervarea lui de oricare alt utilizator.
Imediat după achitarea lui, domeniul va fi considerat înregistrat.



3
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Achitarea numelui de domeniu,
care poate fi efectuat prin 2
modalități:

Varianta 1: Achitarea online
prin intermediul MPay. 
Imediat după accesarea câmpului
„Următorul pas pentru achitare”,
Serviciul   Guvernamental de plăți
electronice va genera numărul
cererii și vi se va indica suma pe
care urmează să o achitați. Este
important să bifați câmpul
“Termeni și Condiții” pentru
finalizarea procedurii de achitare.

Varianta 2:  Achitarea la bancă.
Dacă mergeți prin achitare la bancă
sistemul vă oferă contul spre plată
prin generarea acestuia. Achitarea
pentru domeniu poate fi efectuată
doar de către deținătorul acestuia
(Registrant). Dacă datele de
deținător sunt incomplete sau sunt
greșite, vă rugăm să le indicați
/corectați. Dacă toate datele sunt
corecte și valide faceți click pe
butonul ”Click pentru a genera cont
de plată”.
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Etapa 5 :



Lucrul de la distanță, prin utilizarea
dispozitivelor personale, presupune
riscuri suplimentare, deoarece
întotdeauna va exista posibilitatea ca un
atacator cibernetic să obțină acces fizic
la unul din aceste dispozitive și respectiv
acces la date confidențiale de caracter
personal sau ale companiei.

Modificarea sau corectarea unei greșeli ortografice în NUMELE DE DOMENIU .md nu
este permisă. Odată ce un nume de domeniu este înregistrat sau prelungit, acțiunea
este considerată a fi consumată, taxa achitată nu este rambursabilă, iar numele de
domeniu intră în uzul exclusiv al REGISTRANTULUI.

Modificarea datelor aferente unui nume de domeniu poate fi efectuată din contul de
utilizator al clientului de pe www.nic.md sau prin intermediul partenerilor acreditați de
Registru.

Modificarea informațiilor DNS pentru un nume de domeniu înregistrat se face din
contul de utilizator al clientului de pe www.nic.md.

Transferul unui nume de domeniu către alt Registrant sau Registrator poate fi efectuat
online în baza solicitării codului de transfer de către Registrant sau Registrator, sau
offline, la sediul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, prin
completarea unei cereri corespunzătoare. În cazul transferului, termenul de valabilitate
al numelui de domeniu va rămâne neschimbat. Domeniul care este în litigiu sau a
expirat nu poate fi transferat.

·       

        

ATENȚIE! 
Serviciul de înregistrare şi mentenanţă se oferă cel puţin pentru un an de
zile. La expirarea termenului de un an, Registrantul este responsabil pentru
reînnoirea numelor dvs. de domen.

MODIFICĂRI ȘI TRANSFERURI A 
NUMELUI DE DOMENIU.MD
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I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”
este Registratorul național al domeniilor .md. Misiunea noastră este să facem

procesul de înregistrare a domeniilor accesibil pentru toți doritorii, după
principiul ”primul venit, primul servit”.

(022) 820 911
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