
 
 

SINTEZA RECOMANDĂRILOR  

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la 

aprobarea Recomandărilor privind autoreglementarea serviciului de filtrare a 

conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat de către furnizorii de 

servicii de acces la Internet accesibile publicului  

(perioada consultării publice: 29 martie – 20 aprilie 2018) 

 

Recomandările S.A. „Moldtelecom” 

(scrisoarea S.A.  „Moldtelecom”  nr. 

01-10-01/4222 din 20 aprilie 2018, 

înregistrată la ANRCETI cu nr.660 din 

21 aprilie 2018) 

Poziția autorului proiectului 

La pct.3 subpct. 1) – ținem să 

menționăm că, în opinia noastră, nu 

ține de competența furnizorilor de 

comunicații electronice de a stabili 

riscurile la care pot fi supuși copiii la 

accesarea anumitor tipuri de conținut 

din Internet nefiltrat, deoarece astfel de 

riscuri pot fi de natură morală, socială, 

psihologică etc., respectiv și stabilirea 

lor ține de specialiștii de specialitate în 

domeniile respective. 

Informația generală privind siguranța 

online a persoanelor minori urmează a 

fi preluată de către furnizori de la 

instituțiile abilitate de elaborarea 

recomandărilor privind navigarea în 

siguranță pe Internet. 

Ținând cont de cele expuse mai sus, 

propunem ca în Recomandări să fie 

specificate sursele (instituțiile) de unde 

pot fi preluate aceste informații 

generale, pe care furnizorii le vor 

include în ghidurile proprii. 

Se acceptă. 

 

Proiectul Recomandărilor privind 

autoreglementarea serviciului de filtrare a 

conţinutului din Internet cu impact negativ 

asupra copiilor prestat de către furnizorii de 

servicii de acces la Internet accesibile 

publicului se completează cu două puncte 

noi, 8 și 9, cu următorul cuprins: 

„8. La elaborarea Ghidurilor, furnizorii 

vor prelua informația din studiile și 

rapoartele întocmite de experți în domeniul 

psihologiei și educației, publicate pe paginile 

de Internet ale instituțiilor guvernamentale 

și/sau non-guvernamentale de profil, cu 

referințe la surse în notele de subsol. 

9. Furnizorilor li se recomandă să indice 

în textul Ghidurilor referințe la platformele 

online pe care este abordată problema 

siguranței copiilor și adolescenților în 

mediul Internet, cum ar fi 

https://siguronline.md, 

https://onlinesafety.info, 

https://contentfiltering.info,  

www.safeinternet.org,  

https://www.soros.md/publication/2018-02-

07 și altele.”    
 
 
 
 

Victor MURADU ________________________ 

Şef Direcția Dezvoltare Reglementări  
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