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ANEXA I 

ORDIN DE ELIMINARE A CONȚINUTULUI CU CARACTER TERORIST 

[articolul 4 din Regulamentul (UE) xxx] 

În temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE)...
1
, destinatarul unui ordin de eliminare 

elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta în termen de o oră de la 

primirea ordinului de eliminare de la autoritatea competentă.  

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE)...
2
, la cererea autorităților sau a 

instanțelor competente, destinatarul trebuie să păstreze timp de șase luni sau mai mult 

conținutul și datele conexe care au fost eliminate sau la care s-a blocat accesul. 

Ordinul de eliminare ar trebui transmis într-una din limbile desemnate de destinatar în temeiul 

articolului 14 alineatul (2). 

 

SECȚIUNEA A: 

Statul membru emitent: 

………………………………………………………………………………….…………….. 

NB: Datele de contact privind autoritatea emitentă trebuie prezentate la sfârșit (secțiunile E și 

F)  

Destinatarul (reprezentantul legal)  

………………………………………………………………………………….…………….. 

Destinatarul (punctul de contact)  

………………………………………………………………………………….…………….. 

Statul membru sub a cărui jurisdicție se află destinatarul (statul competent): [dacă diferă de 

statul emitent] 

………………………………………………………………………………….…………….. 

Data și ora emiterii ordinului de eliminare  

………………………………………………………………………………….…………….. 

Numărul de referință al ordinului de eliminare: 

………………………………………………………………………………….…………….. 

    

SECȚIUNEA B: Conținutul care trebuie eliminat sau la care accesul trebuie blocat în termen 

de o oră: 

O adresă URL și informații suplimentare care să permită identificarea și locația exactă a 

conținutului cu caracter terorist semnalat: 

 …………………….………………………………………………………………………… 

                                                 
1 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului 

online cu caracter terorist(JO L …). 
2 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului 

online cu caracter terorist(JO L …). 
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Motivul (motivele) care explică de ce conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, 

în conformitate cu articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (UE) xxx. Conținutul [a se bifa 

caseta (casetele) corespunzătoare]: 

□ incită, promovează sau glorifică săvârșirea unor infracțiuni de terorism [articolul 2 

alineatul (5) litera (a)] 

□ încurajează contribuirea la infracțiuni de terorism [articolul 2 alineatul (5) litera (b)] 

□ promovează activitățile unui grup terorist, încurajând participarea la un grup terorist sau 

sprijinirea acestuia [articolul 2 alineatul (5) litera (c)] 

□ furnizează instrucțiuni sau tehnici pentru săvârșirea unor infracțiuni de terorism [articolul 2 

alineatul (5) litera (d)] 

Informații suplimentare privind motivele pentru care conținutul este considerat conținut cu 

caracter terorist (opțional): ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

SECȚIUNEA C: Informarea furnizorului de conținut  

Vă rugăm să rețineți că (a se bifa, după caz): 

□ din motive de siguranță publică, destinatarul nu are voie să informeze furnizorul de 

conținut al cărui conținut este eliminat sau la care s-a blocat accesul. 

 

Sau: Informații privind posibilitățile de contestare a ordinului de eliminare în statul membru 

emitent (care pot fi transmise furnizorului de conținut, la cerere) în temeiul dreptului național; 

a se vedea secțiunea G de mai jos. 

 

 

SECȚIUNEA D: Informarea statului membru competent 

□ A se bifa dacă statul membru competent este diferit de statul membru emitent: 

□ o copie a ordinului de eliminare este trimisă autorității competente a statului membru 

competent  

 

  

SECȚIUNEA E: Date de contact ale autorității care a emis ordinul de eliminare  

Tipul de autoritate care a emis ordinul de eliminare (a se bifa caseta corespunzătoare): 

□ un judecător, o instanță judecătorească sau un judecător de instrucție  

□ o autoritate de asigurare a respectării legii 

□ altă autoritate competentă→ vă rugăm să completați și secțiunea F 

 

Date de contact privind autoritatea emitentă și/sau reprezentatul acesteia care atestă 

exactitatea și corectitudinea ordinului de eliminare: 
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Denumirea autorității: 

………………………………………………………………………………….………… 

Numele reprezentantului: 

………………………………………………………………………………….………… 

Funcția deținută (titlu/grad): 

………………………………………………………………………………….………… 

Numărul 

dosarului:….…………………………………..……………………………..…………….. 

Adresa:….…………………………………..……………………………..…………….. 

Numărul de telefon: (prefixul țării) (prefixul 

regiunii/localității)…………………………………………..……………. 

Fax: (prefixul țării) (prefixul 

regiunii/localității)………………………………………………………………………………

….………… 

E-mail: …………………………………………………………..……………..…………. 

Data: 

………………………………………………………………………………….………… 

Ștampila oficială (dacă există) și semnătura
3
: 

………………………………………………...…… 

 

SECȚIUNEA F: Date de contact pentru acțiuni subsecvente 

Datele de contact la care autoritatea emitentă poate fi contactată pentru a primi feedback 

privind momentul eliminării sau al blocării accesului sau pentru a furniza clarificări 

suplimentare: 

………………………………………………………………………………..…………. 

 

Date de contact ale autorității din statul competent [dacă diferă de statul membru emitent] 

………………………………………………………………………………..…………. 

 

 

SECȚIUNEA G: Informații privind căile de atac 

Informații privind organismul sau instanța competentă, termenele și procedurile de contestare 

a ordinului de eliminare: 

Organismul sau instanța competentă la care se poate contesta ordinul de eliminare: 

 ……………………………………………………………………………………….………. 

Termenul pentru contestarea deciziei: 

                                                 
3 Semnătura nu este necesară în cazul transmiterii prin canale autentificate. 
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xxx luni începând de la xxxx 

 

Link la dispozițiile din legislația națională: 

  ……………………………………………………………………………………….………. 
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ANEXA II 

FORMULAR DE FEEDBACK ÎN URMA UNUI ORDIN DE ELIMINARE A 

CONȚINUTULUI CU CARACTER TERORIST SAU DE BLOCARE A ACCESULUI 

LA ACESTA [articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (UE) xxx] 

 

SECȚIUNEA A: 

Destinatarul ordinului de eliminare:  

………………………………………………………………………………….…………….. 

Autoritatea care a emis ordinul de eliminare:  

………………………………………………………………………………….…………….. 

Numărul de referință al dosarului autorității emitente:  

………………………………………………………………………………….…………….. 

Numărul de referință al dosarului destinatarului: 

………………………………………………………………………………….…………….. 

Data și ora primirii ordinului de eliminare:  

………………………………………………………………………………….…………….. 

 

SECȚIUNEA B: 

Conținutul cu caracter terorist/accesul la conținutul cu caracter terorist care face obiectul 

ordinului de eliminare a fost (a se bifa caseta corespunzătoare): 

□ eliminat  

□ blocat  

Ora și data eliminării sau a blocării accesului …………………………………………….. 

 

SECȚIUNEA C: Datele de contact ale destinatarului 

Numele furnizorului de servicii de găzduire/reprezentantului legal: 

………………………………………………………………………………….…………….. 

Statul membru în care se află sediul principal sau în care este stabilit reprezentantul legal: 

………………………………………………………………………………….…………….. 

Numele persoanei autorizate: 

………………………………………………………………………………….…………….. 

Datele de contact ale punctului de contact (e-mail): 

………………………………………………………………………. 

Data: 

………………………………………………………………………………….…………….. 
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ANEXA III 

INFORMAȚII PRIVIND IMPOSIBILITATEA DE A EXECUTA ORDINUL DE 

ELIMINARE [articolul 4 alineatele (6) și (7) din Regulamentul (UE) xxx] 

 

SECȚIUNEA A: 

Destinatarul ordinului de eliminare:  

………………………………………………………………………………….…………….. 

Autoritatea care a emis ordinul de eliminare:  

………………………………………………………………………………….…………….. 

Numărul de referință al dosarului autorității emitente:  

………………………………………………………………………………….…………….. 

Numărul de referință al dosarului destinatarului:  

………………………………………………………………………………….…………….. 

Data și ora primirii ordinului de eliminare:  

………………………………………………………………………………….…………….. 

 

SECȚIUNEA B: Motivele neexecutării 

(i) Ordinul de eliminare nu poate fi executat sau nu poate fi executat în termenul solicitat din 

următorul (următoarele) motiv(e): 

□ caz de forță majoră sau imposibilitate de facto care nu pot fi imputate destinatarului 

sau furnizorului de servicii  

□ ordinul de eliminare conține erori evidente 

□ ordinul de eliminare nu conține suficiente informații  

(ii) Vă rugăm să furnizați informații suplimentare cu privire la motivele neexecutării: 

…………………………………………………………………………………………………. 

(iii) În cazul în care ordinul de eliminare conține erori evidente și/sau nu conține informații 

suficiente, a se preciza erorile și informațiile sau clarificările suplimentare care sunt necesare: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

SECȚIUNEA C: Datele de contact ale furnizorului de servicii/reprezentantului său legal 

Numele furnizorului de servicii/reprezentantului legal: 

………………………………………………………………………………….…………….. 

Numele persoanei autorizate: 

………………………………………………………………………………….…………….. 

Date de contact (e-mail): 

………………………………………………………………………………….…………….. 

Semnătura: 
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………………………………………………………………………………….…………….. 

Data și ora: 

………………………………………………………………………………….…………….. 

 


