NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la
aprobarea formularului statistic privind serviciul de filtrare a conţinutului din Internet
cu impact negativ asupra copiilor furnizat la solicitarea utilizatorilor de către furnizorii de
servicii de acces la Internet

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei (ANRCETI)
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Având în vedere evoluția și tendințele de pe piața comunicațiilor electronice precum și în
scopul asigurării unei abordări coordonate a procesului de cercetare şi formare a statisticilor
actuale referitoare la siguranţa online a copiilor şi adolescenţilor în mediul Internet și întru
realizarea reglementării activității în domeniul comunicaţiilor electronice, precum și în vederea
asigurării implementării Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor
și adolescenților pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 05
aprilie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.109-118, art. 287), în
continuare denumit - PA/212), ANRCETI a elaborat proiectul Hotărârii Consiliului de
Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei ”Cu privire la aprobarea formularului statistic privind serviciul de
filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor furnizat la solicitarea
utilizatorilor de către furnizorii de servicii de acces la Internet
Prin prisma prevederilor art.10 alin. (1) lit. a) și lit. f) din Legea comunicaţiilor electronice nr.
241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679),
cu modificările ulterioare (Legea nr 241/2007), ANRCETI este împuternicită cu dreptul de a
solicita şi obţine de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice informaţiile
necesare inclusiv pentru:
- verificarea respectării condiţiilor de autorizare generală, de licenţă şi a altor
reglementări;
- elaborarea rapoartelor statistice trimestriale/semestriale şi anuale.
Astfel, conform art. 20 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 241/2007, furnizorii de reţele și/sau servicii
publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a prezenta ANRCETI, conform
reglementărilor în vigoare, rapoarte trimestriale/semestriale şi anuale privind datele statistice
tehnice şi financiare ce ţin de furnizarea reţelelor și/sau serviciilor publice de comunicaţii
electronice iar conform punctului 12.2. din PA/212, furnizorii vizați au obligaţia de a prezenta
ANRCETI și datele statistice semestriale privind serviciul de filtrare a conţinutului din Internet
cu impact negativ asupra copiilor. După prelucrarea de către ANRCETI a datelor prezentate de
către furnizori, acestea urmează să devină parte a raportului statistic și să fie publicat pe pagina
web oficială a ANRCETI.
3. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi
Elaborarea și punerea la dispoziția furnizorilor a formularului nou a raportului statistic, precum
și a Instrucțiunii privind completarea indicatorilor noi va permite colectarea datelor statistice
care să includă date privind:
- furnizorul de serviciu;
- tipul de serviciu;

- numărul de abonați/ clienți persoane individuale ce beneficiază de serviciul de filtrare
a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor;
- numărul de solicitări privind conectarea la serviciu după semestre/anual;
- produsele/aplicațiile utilizate/disponibile.
Suplimentar, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite în art.5 alin.(8) din Legea cu privire la
protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei nr.30/2013 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2013, nr.69–74, art.221), cu modificările ulterioare, furnizorii de rețele
și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului au obligația de a introduce în
meniul paginilor web oficiale un compartiment dedicat informaţiilor privind siguranţa pe
Internet, care cuprinde ghidurile și altă informație utilă, precum și au obligația de a prezenta
ANRCETI informația relevantă despre:
- plasarea informației pe pagina web a furnizorului (ghid, îndrumar etc.) și actualizarea
periodică a acesteia;
- numărul de adresări din partea abonaților privind incidentele petrecute în mediul online, cu sau fără implicarea minorilor;
- numărul de petiții privind funcționarea serviciului sau privind raportarea cazurilor de
content inadecvat pentru minori.
4.
Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul actului normativ dat nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu
legislaţia Uniunii Europene.
5. Fundamentarea economico-financiară
Costurile legate de elaborarea și implementarea prezentului proiect de Hotărâre a
Consiliului de Administrație al ANRCETI vor fi acoperite din bugetul ANRCETI.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în temeiul și în
conformitate cu cerințele legislației naționale și europene, nu vine în contradicție cu legislația
națională și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional nr.
239/2008, proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI a fost plasat pe pagina
web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul Transparența decizională,
secțiunea Consultări pe pagina web, pentru perioada 24.02.2021 – 17.03.2021.
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