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INTRODUCERE

ApTI și Internet Governance

• Promovăm o lume digitală liberă și 
deschisă, prin respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului 
• At Large Structure (ALS), EURALO, ICANN



INTERNET GOVERNANCE

Ce înseamnă Internet 
Governance? (răspunsurile dvs.)
• Dezvoltarea de  proceduri, reguli si principii care 

faciliteaza dezvoltarea internetului in directia potrivita
• Digitalizarea interactiunilor dintre stat si cetatean, prin 

intermediul internetului
• O entitate care menține un echilibru între lucrurile bune 

și lucrurile mai puțin bune care se întâmplă on-line
• Legi, politici, responsabilitate si oportunitate
• Folosirea internetului pe post de baterii pentru acțiunile 

ce țin de sectorul public
• Solutii reale pentru decidentii strategici din 

administratia publica centrala



INTERNET GOVERNANCE

Ce înseamnă Internet 
Governance? (răspunsurile dvs.)
• Solutii reale pentru decidentii strategici din 

administratia publica centrala
• Efort multipartit de transformare a internetului într-un 

spaţiu inclusiv şi accesibil.
• Principii, reglementari, norme privind utilizarea 

Internetului. Ce benefici ar aduce utilizatorilor?
• Un set de bune practici care să administreze utilizarea 

comercială a Internetului fără a leza interesele și 
drepturile consumatorilor de internet.

• ICANN, IETF etc
• Actul exercitat de clasa in functie pentru si in interesul 

cetatenilor



INTERNET GOVERNANCE

Ce înseamnă Internet 
Governance? (răspunsurile dvs.)
• „regulile jocului”
• Cand ma gandesc la conceputl de Guvernanta 

Internetului ma gandesc la evenimentele si actorii care 
au impact asupra modului cum este folosit Internetul 

• Luarea de decizii privind administrarea globala a 
Internetului

• Nu stiu exact. Dar poate aflu maine. Nu știam ca 
Internetul asta e asa de tare si si-a facut Guvern! 



DEFINIȚIA OFICIALĂ

Internet Governance este...
“Elaborarea şi implementarea, de către guverne, 

sectorul privat şi societatea civilă, în 
îndeplinirea rolurilor specifice, de principii, 
norme, reguli, proceduri decizionale şi 
programe comune care definesc evoluţia şi 
utilizarea Internetului.”

(Tunis Agenda)



DE CE?

De ce avem nevoie de Internet 
Governance?

Scop: “menţinerea durabilităţii, securităţii și stabilității 
Internetului, și susținerea dezvoltării acestuia.”

(Tunis Agenda)



DIFERENȚE

Internet Governance  
versus 
e-Government



ACTORI

Cine guvernează 
Internetul?
• Comunitatea tehnică
• Sectorul privat
• Societatea civilă
• Guverne
• Organizaţii interguvernamentale



PRINCIPII

Cum este guvernat 
Internetul?
• Sistem multiparticipativ (multistakeholder)
• Deschis și inclusiv
• Transparență
• Responsabilitate (accountability)



AVANTAJE

Care sunt avantajele unui sistem 
centralizat de guvernanță 
versus 
un sistem descentralizat?



ASPECTE

Care sunt principalele chestiuni 
ce țin de guvernanța 
Internetului?
• Infrastructură și standardizare
• Securitate (informatică)
• Drepturile omului
• Aspecte juridice
• Economie
• Dezvoltare





DIFERENȚE

Care e diferența între întâlnirile 
ICANN, IGF, EURODIG și SEEDIG?



Forumuri pentru guvernanța Internetului

IGF-uri naționale
peste 20 la nivel european 

IGF-uri naționale
peste 20 la nivel european 

   Global

     Regional

       Sub-regional

     Național

2006

2008

2015



CONCEPT

Ce înseamnă un Internet 
Governance Forum național?

Platformă pentru discuții deschise, multiparticipative, 
democratice și transparente. 
Nu au caracter decizional, dar pot influența actori și 
procese decizionale.



CONCEPT

Guvernanța Internetului 
la nivel naţional. Exemple

Gestionarea ccTLD-urilor (country code top level domain 
- .ro pentru România) – diverse modele

Procese decizionale la nivelul autorităţilor publice – 
reglementări şi politici publice (parlament, guvern, 
autorităţi de reglementare, autorităţi pentru protecţia 
datelor, etc.)

Organisme cu caracter multiparticipativ care stabilesc 
politici privind Internetul (ex. CGI.br)

IGF-uri naţionale 



CONCEPT

Care sunt principiile pe care este 
creat un Internet Governance 
Forum național?
• Multiparticipativ (multistakeholder)
• De jos în sus (bottom-up)
• Deschis tuturor
• Participare liberă
• Necomercial
• Transparență





IMPLICARE

Cum ne putem implica?
Participare: 
ICANN (trei reuniuni/an): 
www.icann.org

IGF (întâlniri anuale și activități pe parcursul anului): 
www.intgovforum.org

EuroDIG (întâlniri anuale și activități pregătitoare): 
www.eurodig.org

SEEDIG (întâlniri anuale și activități pregătitoare): 
www.seedig.net 

IGF național?



IMPLICARE

Cum ne putem implica?
Cursuri online:

ICANN: http://learn.icann.org/ 

ISOC: http://www.internetsociety.org/what-we-
do/inforum-learn-online

DiploFoundation: http://www.diplomacy.edu/  



IMPLICARE

Unde să te implici?
• Internet Governance Forum, Mexic, 6-9 decembrie 2016
• ICANN58, Copenhaga, 11-16 martie 2017
• IETF98, Chicago, 26-31 March
• SEEDIG, Ohrid, Macedonia
• WSIS
• RIPE74, Budapest, 8-12 may 2017
• EuroDIG, Tallin, 6-7 iunie 2017
• IETF99, Praga, 16-21 iulie
• EuroSSIG, Meissen, iulie
• ICANN59, Johannesburg, 26 – 29 iunie 2017
• ICANN60, Abu Dhabi, 28 oct - 3 nov 2017
• IETF100, Singapore, 12-17 noiembrie 2017

http://www.igf2016.mx/
https://meetings.icann.org/en/copenhagen58


ACȚIUNE

Ce putem face împreună?
• Întâlniri
• Informare și conștientizare



Mulțumim
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