
Cum procesăm raportul? 

 

Schimbările rapide ce se produc în lumea tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor 

și apariția noilor servicii digitale pe Internet reprezintă o provocare continuă, atunci când 

vorbim de identificarea conținutului ilegal. Noi nu căutăm în mod activ material ilegal din 

proprie inițiativă, ci datorăm găsirea acestuia unui număr mare de utilizatori de Internet 

vigilenți, rețelelor și parteneriatelor puternice din țară și din străinătate. Suntem pentru a 

face Internetul un loc mai sigur. Ajutăm copiii în cazuri de abuz sexual, identificând și 

eliminând conținuturile ilegale din mediul online. Serviciul nostru de raportare vă oferă 

un loc sigur pentru a raporta anonim și confidențial. 

Lucrăm în strânsă colaborare cu organele de drept, cu alte 50 de servicii de raportare a 

materialelor ce reprezintă abuz sexual asupra copiilor (MASC) din întreaga lume, cu 

parteneri naționali și internaționali, pentru a elimina materialele de abuz sexual asupra 

copiilor, indiferent de locul în care ar putea fi găzduite. 

După completarea formularului pe pagina noastră de raportare, se creează un raport, 

care este analizat operativ și minuțios de către analiștii noștri. Conținutul ilegal raportat 

ar putea fi găzduit pe servere situate oriunde în lume. Modul în care se vor lua măsuri  cu 

privire la materialele ce constituie abuz sexual asupra copilului va depinde de locația 

serverului pe care sunt găzduite.  

Când conținutul ilegal este identificat de către analist ca fiind găzduit pe un server dintr-

o țară membră a rețelei INHOPE, urmăm procedurile INHOPE și trimitem raportul prin 

sistemul de raportare al INHOPE, care apoi îl referă serviciului de raportare din țara, unde 

este găzduit conținutul ilegal. Procesarea acestor materiale va depinde de legislația locală 

și de procedurile pe care le urmează hotline-ul din țara respectivă. 

În cazul identificării conținutului ilegal ca fiind găzduit în Republica Moldova, urmăm 

procedurile interne de procesare a raportărilor. Raportul este transmis subdiviziunii 

specializate din cadrul INI, Direcției Investigații Infracțiuni Informatice pentru inițierea 

procedurilor necesare în vederea conservării datelor, cu notificarea ulterioară a 

furnizorului de servicii de hosting pentru eliminarea materialului ce constituie abuz sexual 

asupra copilului. Trimitem notificări de înlăturare a conținutului ilegal în parteneriat cu 

poliția, pentru a ne asigura că probele sunt păstrate și că nu va fi prejudiciată 

desfășurarea ulterioară a investigației, efectuate de către organele de drept abilitate.   

Dacă în țara în care sunt găzduite materialele ilegale raportate nu există un serviciu de 

raportare INHOPE, raportul va fi transmis organelor de drept din Republica Moldova, care 

îl vor transmite apoi către INTERPOL, organizația internațională de cooperare a forțelor 

de poliție, astfel încât să îl poată transmite poliției țării, unde este găzduit conținutul ilegal.  



Acționând în interesul copiilor victime a abuzului și exploatării sexuale în mediul online și 

recunoscând importanța asigurării unui parteneriat cu organele de drept, în vederea 

înlăturării materialelor ce constituie abuz sexual asupra copiilor, am încheiat un 

Memorandum de colaborare cu Inspectoratul General de Poliție privind raportarea 

conținutului ilegal. De asemenea, colaborăm în acest scop și cu furnizorii de servicii de 

hosting și telecomunicații pentru ca fiecare copil să fie protejat în mediul online. 

  

 

 


