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Cu privire la aprobarea formularului statistic privind serviciul de filtrare 

a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor oferit de către 

furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile 

publicului  

 

În temeiul art. 9 alin.(1) lit. a), art.10 alin. (1) lit. a) și lit. f) și ale art. 20 alin. 

(2) lit. g) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art.679), cu 

modificările ulterioare, 

 

Întru realizarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 212 din 05 aprilie 2017 

pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a 

copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr.109-118, art. 287),  Consiliul de Administraţie,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă formularul statistic privind serviciul de filtrare a conţinutului din 

Internet cu impact negativ asupra copiilor oferit de către furnizorii de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului, conform Anexei 1 la 

prezenta hotărâre. 

2. Se aprobă Instrucțiunile privind completarea formularului statistic, conform 

Anexei 2 la prezenta hotărâre. 

3. Furnizorii care prestează servicii de acces la Internet și care au oferit 

abonaţilor/utilizatorilor săi (persoane individuale) serviciul de filtrare a conţinutului 

din Internet cu impact negativ asupra copiilor vor completa formularul statistic 

trimestrial, conform relevanței în raport cu activitatea lor.  

4. Furnizorii vor completa şi expedia formularele statistice prin sistemul 

informaţional „Raportare on-line”, care este disponibil la adresa 

https://eservicii.anrceti.md. 

5. Furnizorii ce nu au posibilitatea să completeze şi să expedieze formularele 

statistice prin intermediul sistemului „Raportare on-line” vor prezenta rapoartele la 

ANRCETI în formă electronică la adresa de email: raport.statistic@anrceti.md şi în 

unul dintre următoarele moduri:  

https://eservicii.anrceti.md/
mailto:raport.statistic@anrceti.md
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a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului de 

reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, sub luare de semnătură;  

b) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la 

adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 410, mun. Chişinău, MD-2012. 

6. În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la pct. 3 - 5 ale prezentei hotărâri, 

ANRCETI va aplica sancţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare. 

7. Datele statistice relevante se vor prezenta începând cu trimestrul II, 2021. 

8. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

 

 

Președintele Consiliului 

de Administrație         Octavian RĂU 

 

Membrii Consiliului  

de Administrație         Andrei MUNTEAN 

  

              

Marian POCAZNOI 
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Anexa 1   

la Hotărârea Consiliului de  

Administraţie al ANRCETI  

nr. __ din ___________ 

 

 

Raport statistic 

Serviciul de filtrare a conţinutului din Internet  

cu impact negativ asupra copiilor oferit de către furnizorii  

de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului 

 
Denumire Furnizor 
IDNO 
Perioada de raportare 
Adresa sediului (juridică) a furnizorului 
Persoana de contact 
Telefon 
e-mail 

Sunteți de acord să primiți email privind aprobarea termenilor de prezentare a raportului? 

 
da 

Adresa de contact a furnizorului 

 

fax 

telefon 

e-mail 
Sunteți de acord să primiți email privind aprobarea termenilor de prezentare a raportului? 

 
da 

Pagina web oficială 

(Coperta) 

 

Serviciul furnizat 

 

 Serviciul de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ 

asupra copiilor (aferent Serviciului de acces la Internet destinat 

publicului ) 

 

1. Numărul de abonați/utilizatori ce beneficiază de serviciul de filtrare a 

conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor 

 

2. Suplimentar se indică tipul de serviciu și produsele/aplicațiile 

utilizate/disponibile 

 

 

3. Costul serviciului lunar/anual  

4. Mediul urban/rural  

5. Pagina web oficială: ghiduri/informație despre serviciul de filtrare a 

conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor plasate (link-

ul) sau distribuirea informației relevante despre serviciul disponibil în 

alt mod 

 

6. Numărul petițiilor privind funcționarea serviciului sau privind 

raportarea cazurilor de content inadecvat pentru minori 

 

(Pagina 1) 
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Anexa 2 

la Hotărârea Consiliului de  

Administraţie al ANRCETI  

nr. __ din ___________ 

 

 

Instrucțiuni privind completarea formularului statistic  

a furnizorului de comunicații electronice 

 

Completarea paginii de titlu a formularului 

 

 Formularul statistic cuprinde foaia de titlu, care va descrie informaţia despre 

furnizorul care prezintă raportul, perioada de raportare, persoana de contact (persoana care 

completează raportul). În denumirea furnizorului va fi indicată denumirea juridică a 

întreprinderii, astfel cum figurează în actele de înregistrare şi cele din notificarea 

expediată ANRCETI privind activităţile în domeniul comunicaţiilor electronice 

desfăşurate. La IDNO se va completa codul unic obţinut la înregistrarea întreprinderii (cod 

fiscal). Prezentarea acestuia este obligatorie, pentru a permite prelucrarea corectă a 

rapoartelor prezentate.  

Perioada de raportare se va indica cea încheiată pentru care se prezintă datele. Spre 

exemplu, se va indica anul de raportare 2020 atunci când se raportează rezultatele ce 

corespund activităţii în acest an, chiar dacă raportul este efectiv întocmit şi prezentat în 

ianuarie sau februarie 2021. 

 În formular este prezentă şi informaţia despre trimestrul de raportare, care, de 

asemenea, va fi indicat cel încheiat şi pentru care se raportează, nu cel curent în momentul 

întocmirii sau prezentării precum și anul. Datele trimestriale vor fi cumulative pe 

parcursul anului. Spre exemplu, dacă furnizorul prezintă informaţia despre rezultatele 

trimestrului III al anului de gestiune, aceasta presupune că datele care reflectă valorile 

unei perioade (de exemplu numărul abonaţilor/utilizatorilor (persoane individuale) la 

serviciul de acces la Internet, care au solicitat conectarea la serviciul de filtrare a 

conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor vor fi indicate cele de la 

începutul anului calendaristic până la finele trimestrului pentru care se raportează. Prin 

urmare, datele raportate pentru trimestrul IV vor fi echivalente cu datele anuale ale 

furnizorului. 

 La persoana de contact se va indica acea persoană care a completat formularul (şi, 

mai jos de numele acesteia – adresa de email), sau a fost responsabilă pentru agregarea 

informaţiilor conţinute în raport, sau este persoana care are competenţa să comunice 

despre conţinutul informaţiilor din raport.  

ANRCETI aplică instrumentul de memento (reminder) despre apropierea termenului 

de prezentare a raportului statistic prin intermediul poştei electronice. În cazul dacă 

persoana de contact alege opţiunea, adresa de email este introdusă în lista respectivă 

pentru memento. La adresa de contact a furnizorului se va indica adresa poştală potrivită 

pentru corespondenţă cu furnizorul. La fel, dacă se selectează opţiunea pozitivă, 

ANRCETI introduce adresa de email indicată în lista de email-uri pentru memento despre 

apropierea termenului de prezentare a raportului statistic. 

 

Completarea paginii ”Serviciul furnizat” a formularului 
 

Au obligaţia să completeze această pagină acei furnizori, care oferă servicii de 

comunicaţii electronice (servicii de acces la Internet). Raportul se completează trimestrial 
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(timp de 45 zile de la încheierea perioadei de raportare) şi în format cumulativ pe perioada 

anului calendaristic.  

 

1. Acest indicator va reflecta numărul total de abonați/utilizatori (persoane individuale) la 

un serviciu de acces la Internet, care au solicitat conectarea la serviciul de filtrare a 

conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor trimestrial/anual.  

 

2. Acest indicator va reflecta produsele/aplicațiile utilizate/disponibile pentru oferirea 

serviciului de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor de către 

furnizorul de rețele și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului. 

 

3. Acest indicator va reflecta costul serviciului lunar/anual al serviciului de filtrare a 

conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor. 

 

4. Acest indicator va reflecta informația despre locul unde activează furnizorul: în mediul 

urban sau rural. 

 

5. Acest indicator va reflecta informația privind plasarea ghidurilor/informației despre 

serviciul de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor (linkuri) 

pe pagina web oficială a furnizorului precum și la sediile/oficiile comerciale sau 

distribuită în alt mod, în cazul când furnizorul nu are o pagină web în mediul Internet.  

 

6. Acest indicator va reflecta informația despre numărul petițiilor privind funcționarea 

serviciului sau privind raportarea cazurilor de content inadecvat pentru minori. 

 

 

 


