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pentru modificarea Hot�rârii Consiliului de Administradie al Agendiei Nadionale pentru 
Reglementare în Comunicadii Electronice `i Tehnologia Informadiei nr. 126 din 02.06.2009 

cu privire la stabilirea categoriilor de frecvende radio `i echipamente radio a c�ror utilizare 
este permis� f�r� obdinerea unei licende sau a permisului tehnic 

 

În temeiul art. 26 alin. (12) lit. b) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu 

modificările ulterioare, Consiliul de Administradie  
 

HOT�R�_TE: 
1. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice `i Tehnologia Informaţiei nr. 126 din 02.06.2009 cu privire la stabilirea 

categoriilor de frecvenţe radio `i echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea 
unei licenţe sau a permisului tehnic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 104, art. 

455), cu modificările ulterioare se modifică după cum urmează: 
În Anexă la Hotărâre: 
1) La Tabelul nr.5:  

după textul „ECC/DEC/(16)01” se completează cu textul „; ECC/REC/(08)01”; 
poziția 7 va avea următorul cuprins:  
„ 

7. 5855 - 5875 MHz 

”. 

2) La Tabelul nr.6: 

după textul „ECC/REC/(11)10” se completează cu textul „; ECC/DEC/(21)02”; 
se completează cu poziția 22 cu următorul cuprins: 
„ 

22. 76-77 GHz 

”. 

3) La Tabelul nr.12: 

după textul „ERC/REC 70-03” se completează cu textul „; ERC/DEC/(01)17”; 
se completează cu poziția 4 cu următorul cuprins:  

„ 

4. 401-406  MHz 

”. 

4) La Tabelul 14: 

lex:LPLP20071115241


2 

 

poziția 2 se exclude; 

la poziția 5 cifrele „5905” se substituie cu cifrele „5935”; 

poziția 9 va avea următorul cuprins: 
„ 

„; 

se completează cu pozițiile 10-16 cu următorul cuprins: „ 

10. 14.00-14.50 (Pământ-spațiu)/ 
10.70-12.75 (spațiu-Pământ) 

 

GHz 

Stații la sol în mișcare (ESIM) din cadrul sistemelor 
de satelit geostaționare (GSO) autorizate în Republica 
Moldova, funcționând în serviciul fix prin satelit, 
conform prevederilor Deciziei ECC/DEC(18)04 

11. 14.00-14.50 (Pământ-spațiu)/ 
10.70-12.75 (spațiu-Pământ) 

 

GHz 

Stații la sol în mișcare (ESIM) din cadrul sistemelor 
de satelit non - geostaționare (NGSO) autorizate în 
Republica Moldova, funcționând în serviciul fix prin 
satelit, conform prevederilor Deciziei 

ECC/DEC(18)05 

12. 14.00-14.50 (Pământ-
spațiu)/10.70-12.75 (spațiu-

Pământ) și 12.50-12.75 

(spațiu-Pământ) 

 

GHz 

Stații la sol pe nave (ESV) din cadrul sistemelor de 

satelit autorizate în Republica Moldova funcționând 
în serviciul fix prin satelit, conform prevederilor 

Deciziei ECC/DEC(05)10 

13. 14.00-14.50 (Pământ-spațiu), 
10.70-11.70 (spațiu-Pământ) 
și 12.50-12.75 (spațiu-

Pământ) 

 

GHz 

Stații la sol pe aeronave (AES) din cadrul sistemelor 

de satelit autorizate în Republica Moldova 
funcționând în serviciul fix prin satelit, conform 

prevederilor Deciziei ECC/DEC(05)11 

14. 10.70-12.75 sau 19.70-20.20 

(spațiu-Pământ) și 
14.00-14.25 sau 29.50-30.00 

(Pământ-spațiu) 

 

GHz 

Stații terminale de satelit de putere mică (LEST) din 
cadrul sistemelor de satelit, autorizate în Republica 
Moldova funcționând în serviciul fix prin satelit, 
conform prevederilor Deciziei ECC/DEC(06)02 

15. 10.70-12.75 sau 19.70-20.20 

(spațiu-Pământ) și 
14.00-14.25 sau 29.50-30.00 

(Pământ-spațiu) 

 

GHz 

Stații terminale de satelit de putere mare (HEST) din 

cadrul sistemelor de satelit, autorizate în Republica 
Moldova funcționând în serviciul fix prin satelit, 
conform prevederilor Deciziei ECC/DEC(06)03 

16. 17.30-20.20 (spațiu-Pământ) 
`i 27.50-30.00 (Pământ-
spațiu) 
`i 17.30-20.20 (spațiu-

Pământ) 
sau 27.50-29.10 și  
29.50-30.00 (Pământ-spațiu) 

 

GHz 

 

 

 

GHz 

Stații la sol pe platforme mobile (ESOMPs) din cadrul 
sistemelor de satelit autorizate în Republica Moldova, 
conform prevederilor Deciziei ECC/DEC/(13)01 

 

 

Conform prevederilor Deciziei ECC/DEC/(15)04 

” 

2. Prezenta Hotărâre întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 

 

Membrii Consiliului     Silvia BOJOGA 

de Administrație       Marian POCAZNOI 

9. 14.00-14.50 (Pământ-
spațiu)/ 
10.70-12.75 (spațiu-Pământ) 

 

GHz 

Stații la sol fixe din cadrul sistemelor de sateliți non-

geostaționari (NGSO) autorizate în Republica 
Moldova, funcționând în serviciul fix prin satelit, 
conform prevederilor Deciziei ECC/DEC/(17)04 


