
Zona “.MD” pentru APL: 
penetrabilite, deziderate şi realităţi

-2015-



Zona “dotMD” (.MD):

TOTAL: 24897 înregistrări (nume de domenii)

-837 denumiri de localităţi

-316 denumiri de autorităţi şi instituţii publice
şi proiecte ale acestora



SARCINA DE BAZĂ

COMUNICAREA: instantanee şi globală



SARCINA DE BAZĂ în cadrul AP

COMUNICAREA OFICIALĂ:
-INTRA-insitituţională
-INTER-instituţională

-cu cetăţenii



UAT nivel II/UTA/municipiu nume de domeniu corespondent serviciu mail activ zona ".MD"

municipiul  Chişinău chis inau.md da

municipiul  Bă l ţi balti .md da

municipiul  Bender bendery-ga.org ? nu

UTA Găgăuzia gagauzia .md da

raionul  Aneni i -Noi aneni i -noi .md da

raionul  Basarabeasca basarabeasca.moldova.md nu

raionul  Briceni br.md da

raionul  Cahul cahul .md da

raionul  Cantemir cantemir.md da

ra ionul  Că lăraşi calaras i .md da

ra ionul  Căuşeni causeni .md da

ra ionul  Cimişl ia ra ioncimis l ia .md da

raionul  Criuleni criuleni .md da

ra ionul  Donuşeni donduseni .md nu

raionul  Drochia drochia .md da

raionul  Dubasari dubasari .md nu

ra ionul  Edineţ edinet.md da

ra ionul  Fă leşti cr-fa lesti .md da

ra ionul  Floreşti - -

ra ionul  Glodeni glodeni .md da?----mai l .md

ra ionul  Hînceşti hincesti .md da

raionul  Ia loveni il.md da

ra ionul  Leova leova.md da

raionul  Nisporeni nisporeni .md da?----mai l .ru

ra ionul  Ocniţa ocnita.md da

ra ionul  Orhei orhei .moldova.md? -



UAT nivel II/UTA/municipiu nume de domeniu corespondent serviciu mail activ zona ".MD"

ra ionul  Rezina cons i l iu.rezina.md da

ra ionul  Rîşcani riscani .md da

ra ionul  Sîngerei s ingerei .md da?---yahoo.com

raionul  Soroca soroca.org.md da

ra ionul  Străşeni crstraseni .md da?---gmai l .com

ra ionul  Şoldăneşti soldanesti .md da

ra ionul  Ştefan-Vodă stefan-voda.md da

raionul  Taracl ia - -

ra ionul  Teleneşti telenesti .md da

raionul  Ungheni crungheni .md da?---mtc-un.md

TOTAL: aproximativ 87%



Reşedintă raion/UTA nume de domeniu corespondent serviciu de mail activ zona ".MD"

Comrat comrat.md da?----mail.md

Anenii Noi - -

Basarabeasca primariabessarabka.md da

Briceni primaria.br.md da?----gmail.com

Cahul primariacahul.md da?----gmail.com

Cantemir primaria.cantemir.md da?----gmail.com

Călăraşi calarasi-primaria.md da

Căuşeni primaria.causeni.org nu

Cimişlia cimislia.md da

Criuleni primariacriuleni.md da?----gmail.com

Donduşeni donduseni.org nu

Drochia primariadrochia.md da

Cocieri - -

Edineţ primariaedinet.md da?----gmail.com

Făleşti faleşti.md da

Floreşti primariafloresti da?---mail.md

Glodeni primaria-glodeni.md da?---mail.md

Hînceşti orasul-hincesti.md da

Ialoveni ialoveni.md da?---mail.md

Leova primarialeova.md da?----gmail.com

Nisporeni primarianisporeni.md nu

Ocniţa primariaocnita.md da?---mail.ru

Orhei orhei.md nu



Reşedintă raion/UTA nume de domeniu corespondent serviciu de mail activ zona ".MD"

Rezina primaria-rezina.md da

Rîşcani riscani.com nu

Sîngerei primariasingerei.md da?---mail.ru

Soroca primsoroca.md da?---mtc-sr.md

Străşeni straseni.md da

Şoldăneşti primaria-soldanesti.md da?---yahoo.com

Ştefan-Vodă primariastefanvoda.md da

Taraclia taraclia.md da

Teleneşti primariatelenesti.md da?----gmail.com

Ungheni ungheni.md da?----gmail.com

da-cca 80%



Specificaţii de oficialitate şi accesibilitate:

-nume de domain corespondent/definitoriu autorităţii/instituţiei publice
(RECOGNISCIBIL)

-nume de domain/denumire căsuţă poştală accesibile la “cules”, auz;

-nume de domain/denumire căsuţă poştală lizibile;

-identificarea şi aplicarea unei soluţii INTRA-instituţionale (ex. IL.md);

-centralizatorul de mesaje (secretariatul)



Specificaţii de oficialitate şi accesibilitate:

-utilizarea ALIAS-urilor sau a opţiunii CATCH-ALL:

(ex. cultura@primariax.md, primar@primariax.md, 
cadastru@primariax.md sunt aliasuri pentru info@primariax.md, 

unde info@primariax.md este secretariatul)

(ex. b@primariax.md, u134@primariax.md, dakjskdada@primariax.md
sunt catch-uri pentru info@primariax.md, 

unde info@primariax.md este secretariatul)

Utilizare feedback form.

mailto:cultura@primariax.md
mailto:primar@primariax.md
mailto:cadastru@primariax.md
mailto:info@primariax.md
mailto:info@primariax.md
mailto:b@primariax.md
mailto:u134@primariax.md
mailto:dakjskdada@primariax.md
mailto:info@primariax.md
mailto:info@primariax.md


Realităţi şi probleme:

-în cazul prestatorilor “FREE” gen yahoo.com, gmail.com, mail.ru etc. există 
riscul personalizării parţiale sau totale (aparent oficiale/declarate)

-supervizare adecvată şi administrare profesionistă;

-serviciu dedicat vs. costuri;

-sincronizarea clienţilor poştali (outlook, the bat) cu sistemele de operare 
nelicenţiate;

-lipsa unui cadru normativ sau existenţa unui cadru normativ ineficient;



Vă mulţumesc pentru atenţie!


