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din

Nr._________
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. __ din _____________
Ministru ________Victoria IFTODI

pentru modificarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 126 din 2
iunie 2009

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) şi art. 26 alin. (12) ale Legii comunicaţiilor
electronice nr. 241/2007, Consiliul de Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) nr. 126 din 2
iunie 2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare nu este supusă
regimului de autorizare generală şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a
canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic, după cum urmează.
2. Denumirea se expune în următoarea redacție: ”cu privire la stabilirea categoriilor de
canale și/sau frecvenţe radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare
a canalelor și/sau frecvenţelor radio sau a permisului tehnic și la aplicarea acestei utilizări a
regimului de autorizare generală”.
3. În preambul textul ”art. 24 alin. (4) ale Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI
din 15 noiembrie 2007” se substituie cu textul ” art. 26 alin. (12) ale Legii comunicaţiilor
electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399410, art.679), cu modificările ulterioare”, iar textul ”în baza Recomandării ERC 70-03 aprobate
de CEPT şi în scopul alinierii la modelul european de reglementare a domeniului comunicaţiilor
electronice” se exclude.
4. Alineatul 1 se expune în următoarea redacție:
”1. Se stabilesc categoriile de canale și/sau frecvenţe radio, a căror utilizare pe teritoriul
Republicii Moldova este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor și/sau
frecvenţelor radio sau a permisului tehnic, conform Anexei.”
5. Alineatul 2 se expune în următoarea redacție:
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”2. Regimului de utilizare a canalelor și/sau frecvențelor radio stabilite în Anexă îi sunt
aplicabile restricțiile cu privire la tipurile de echipamente ce pot fi utilizate în fiecare bandă de
frecvențe radio, precum și condițiile armonizate de utilizare pentru fiecare categorie de canale
şi/sau frecvenţe radio ori echipamente radio, stabilite de Organul central de specialitate.”
6. Alineatul 21 se exclude.
7. Alineatul 3 se expune în următoarea redacție:
”3. Pentru cazurile specificate expres în Anexă, utilizarea canalelor și/sau frecvențelor
radio în scopul furnizării de rețele și/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului
este permisă în baza regimului de autorizare generală, fără obligația obţinerii licenţei de utilizare
a canalelor şi/sau frecvenţelor radio sau a permisului tehnic.”
8. Se modifică Anexa la Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 126 din
2 iunie 2009, după cum urmează.
1) Denumirea Anexei se expune în următoarea redacție:
”CATEGORIILE DE CANALE ȘI/SAU FRECVENŢE RADIO a căror utilizare este
permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor și/sau frecvenţelor radio sau a
permisului tehnic și aplicabilitatea regimului de autorizare generală”
2) Alineatul 1 se expune în următoarea redacție:
”Categoriile de canale și/sau frecvenţe radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea
unei licenţe de utilizare a canalelor şi/sau frecvenţelor radio sau a permisului tehnic, fără a fi
supuse regimului de autorizare generală, precum și categoriile de canale și/sau frecvențe radio
expres menționate în prezenta Anexă, a căror utilizare este permisă în baza regimului de
autorizare generală și fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor şi/sau frecvenţelor radio
sau a permisului tehnic, clasificate pe tipuri admise de aplicaţii radio, sunt stabilite conform
tabelelor de mai jos:”
3) În denumirile Tabelelor se exclud sintagmele ”IR-001-MDA”, ”IR-002-MDA”, ”IR003-MDA”, ”IR-004-MDA”, ”IR-005-MDA”, ”IR-006-MDA”, ”IR-007-MDA”, ”IR008-MDA”, ”IR-009-MDA”, ”IR-010-MDA”, ”IR-011-MDA”, ”IR-012-MDA” și ”IR013-MDA”.
4) La Tabelul nr. 1 după textul ”ERC/REC 70-03” se introduce ”și Decizia ECC 11(03)”,
iar după poziția 8 se introduce următoarea:
8.
26,960-27,410
MHz
5) La Tabelul nr. 3 după textul ”ERC/REC 70-03” se introduce ” și Decizia ECC (04)08”
iar conținutul tabelului se expune astfel:
1.
2400 – 2483,51,3,4
MHz
2.
5150-52501,2,3,4
MHz
1,2, 3
3.
5250-5350
MHz
1,2, 3
4.
5470 - 5725
MHz
57-66
5.
GHz
6) Tabelul nr. 3 se completează cu note cu următorul conținut:
”Note:
1. Utilizarea este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor şi/sau
frecvenţelor radio sau a permisului tehnic şi fără a fi supuse regimului de autorizare
generală. Sunt aplicabile cumulativ restricțiile de la notele 2-4.
2. Utilizarea este permisă în interiorul clădirilor și în circumstanțe similare condițiilor de
interior al clădirilor.
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3. Utilizarea în scopul furnizării de rețele și/sau servicii de comunicaţii electronice
accesibile publicului este permisă în baza regimului de autorizare generală, fără obţinerea
unei licenţe de utilizare a canalelor şi/sau frecvenţelor radio sau a permisului tehnic.
4. Este permisă utilizarea la bordul aeronavelor, navelor maritime/fluviale și garniturilor de
tren în scopul furnizării de rețele și/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile
publicului, fără obligația obţinerii unei licenţe de utilizare a canalelor şi/sau frecvenţelor
radio sau a permisului tehnic şi fără a fi supuse regimului de autorizare generală.”
7) Nota de subsol de la Tabelul nr. 3 se exclude.
8) La tabelul nr. 14 nota se exclude.
9. Se completează cu un nou alineat cu următorul conținut:
”2. SRD-urile reprezintă emiţătoare radio, care asigură fie o comunicare unidirecţională,
fie bidirecţională, respectiv transmit pe distanţă scurtă la putere mică şi nu beneficiază de
protecţie radio, în cazul interferenţelor produse de către staţiile de radiocomunicaţii ale
unui serviciu primar, care funcţionează conform reglementărilor în vigoare.”
Președintele Consiliului
de Administrație

Octavian RĂU

Membrii Consiliului
de Administrație

Andrei MUNTEAN
Marian POCAZNOI
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