
 

 

PROCEDURA 

privind organizarea sesiunii de examinare pentru obținerea certificatelor de 

radioamator 

 

I. Dispoziţii generale 
1. Sesiunea de examinare a candidaţilor pentru obținerea certificatului de radioamator 

(în continuare – candidaţi) se organizează de regulă, trimestrial (dacă sunt 

solicitanți). 

2. Locul şi data desfăşurării examenului se comunică cu cel puţin 30 de zile înainte de 

data organizării examenului prin publicarea anunţului pe pagina web oficială a 

Agenției Naționale pentru Reglementare în Comuincații Electronice și Tehnologia 

Informației (ANRCETI). 

3. Chestionarele de examinare şi subiectele se aprobă de către Comisia de examinare 

pentru obținerea certificatelor de radioamator (în continuare – Comisia de 

examinare), şi se publică pe pagina web oficială a ANRCETI cu cel puţin 30 de zile 

înainte de data stabilită pentru desfăşurarea examenului. 

 

II. Admiterea la examen 
4. Candidaţii vor depune la Comisia de examinare (la sediul ANRCETI), cu cel puţin 

15 de zile înainte de data desfăşurării examenului, dosarul de admitere la examen, 

va include următoarele acte: 

a) cererea de înscriere la examen, conform Anexei; 

b) copia buletinului de identitate, certificatului de naștere (pentru minori), 

pașaportului (pentru cetățeni nerezidenți); 

c) 2 (două) fotografii color recente, cu dimensiunile 3x4 cm; 

d) în cazul depunerii cererii de către un minor - acordul în scris al părinţilor sau 

tutorelui; 

e) în cazul solicitării obținerii certificatului de o clasă superioară – copia 

certificatului de radioamator deținut sau a Permisului tehnic valabil (în cazul 

radioamatorilor care au primit indicativ de apel. 

5. Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului, Comisia de examinare 

se întruneşte în şedinţă pentru examinarea dosarelor depuse de candidaţi şi adoptă 

hotărârea privind admiterea la examen, candidatul primind calificativul de „admis” 

sau „respins”. 

6. Hotărârea Comisiei de examinare privind admiterea la examen se publică pe pagina 

web oficială a ANRCETI cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării 

examenului. 

 

III. Organizarea şi desfăşurarea examenului 
7. Examenul pentru obținerea certificatului de radioamator constă în susținerea unei 

probe scrise de examen. 

8. În sala de examen se permite intrarea doar a candidaţilor admişi la examen, a 

președintelui, membrilor şi secretarului Comisiei de examinare. 

9. Accesul în sala de examen se face pe baza buletinului de identitate, sau a altui act 

care confirmă identitatea candidatului şi a listei candidaţilor admişi la examen. 

Prezenţa fiecărui candidat va fi atestată printr-o semnătură pe lista de examen. 



 

 

10. Pe perioada examenului candidaţilor admiși la examen le este interzisă deţinerea 

sau folosirea surselor de informare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de 

comunicare la distanţă. 

11. Preşedintele Comisiei de examinare, în prezenţa membrilor Comisiei, prezintă 

candidaţilor chestionarele de examinare. 

12. Durata examenului este de 1 oră astronomică. 

13. Candidaţii sunt preîntâmpinaţi despre expirarea timpului rezervat cu cel puţin 15 

minute înainte de finalizarea examenului. La expirarea timpului alocat examenului, 

candidatul are obligaţia de a preda lucrarea secretarului Comisiei de examinare. 

Chestionarele de examinare depuse după expirarea timpului regulamentar rezervat, 

nu sunt acceptate. 

14.  Nu se admite efectuarea corectărilor şi ştersăturilor în chestionarul de examinare. 

În cazul în care candidatul a bifat mai mult decât o variantă de răspuns, răspunsul la 

întrebare este apreciat ca fiind greşit. 

15. Se consideră că a promovat examenul, candidatul care a răspuns corect la minimul 

de întrebări prevăzute de baremul de la pct.34 din Regulamentul de 

radiocomunicații pentru serviciul de amator din Republica Moldova (aprobat prin 

Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.290 din 12 iunie 2018). 

Candidaţii care nu au promovat o probă, poate repeta proba corigentă la următoarea 

sesiune de examinare. 

16. Lista candidaţilor care au promovat sesiunea de examinare se publică pe pagina 

web oficială a ANRCETI în termen de 2 zile de la data desfăşurării examenului. 

17. Contestaţiile candidaţilor, urmare a sesiunii de examinare, vor fi soluţionate în 

termen de 3 zile de la publicarea pe pagina web oficială a ANRCETI.  

18. Rezultatele examinării contestaţiilor sunt afişate pe pagina web oficială a 

ANRCETI. 

 

IV. Eliberarea și evidența certificatelor de radioamator 
19. Eliberarea și evidența certificatelor de radioamator ține de competența ANRCETI. 

20. În termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor, secretarul Comisiei de examinare 

preia dosarele candidaţilor care au promovat examenul de obținere a certificatului 

de radioamator și tipărește certificatele de radioamator. 

21. În dependență de probele promovate ANRCETI va elibera candidaților Certificat 

armonizat de examinare pentru radioamator (HAREC) sau Certificat de examinare 

pentru radioamator începător (CEPT ECC 05(06)). 

22. Certificatele de radioamator se înregistrează în Registrul de evidență și eliberare a 

certificatelor, unde va fi indicat numele, prenumele și codul personal al 

candidatului, precum și seria, numărul și data eliberării certificatului. 

 

 

 

 

 

IV. Eliberarea duplicatelor certificatelor de radioamator 



 

 

23. În cazul în care certificatul a fost pierdut sau a devenit nevalabil din cauza 

deteriorării totale sau parțiale, ANRCETI, la solicitare, eliberează, în termen de 10 

zile, un duplicat al acestuia. 

24. Solicitarea duplicatului va fi însoțită de avizul publicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova (în cazul pierderii) sau originalul certificatului deteriorat. 

25. Conținutul duplicatului certificatului de radioamator va corespunde originalului 

acestuia eliberat în momentul obținerii primare. În cazul schimbării numelui de 

familie, la cererea solicitantului, duplicatul poate fi eliberat pe alt nume de familie, 

cu condiția anexării documentelor ce confirmă schimbarea numelui. 

26. Pe duplicatul certificatului de radioamator, se va aplica inscripția lizibilă 

„Duplicat”.  
   



 

 

 

Către: 

Comisia de examinare  

pentru obținerea certificatelor de examinare 

pentru serviciul de radioamator a ANRCETI 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

la examenul pentru obţinerea certificatului de radioamator 
 

Subsemnatul 

(Subscrisa)______________________________________________________________ născut (ă) la 

data de ____/____/______, locul naşterii ______________________________________ cu 

domiciliu în localitatea __________________ raionul _________________ ţara _______________ 

cod poştal ___________ str.___________________________________ nr. _____ bl.___ 

apt._______ 

certificat de naştere seria_____ nr. ___________ buletin de identitate seria _____nr. 

______________ paşaport 
1
seria ____ nr.____________ telefon 

________________________________________  

e-mail _______________________________ 

 Solicit: 

☐ 
să fiu înscris (ă) la examenul pentru obţinerea certificatului de radioamator clasa ______

2
  

în şedinţa de examinare din data de ____/____/______
3
 

☐ 
să fiu înscris (ă) la examen în vederea susţinerii restanţei (lor) pentru obţinerea certificatului de 

radioamator clasa ________, în şedinţa de examinare din data de ____/____/______ 

  

Subsecvent, solicit să susţin examenul: 

 

 

☐ în limba rusă  

La prezenta cerere anexez următoarele documente: 

☐ copia buletinului de identitate 

☐ copia certificat de naştere 

☐ 2 fotografii 

☐ copia paşaport 

☐ copia Permisului tehnic curent 

☐ acordul scris al părinţilor sau tutorelui 

☐ În cazul susţinerii examenului, rog să expediaţi Certificatul de radioamator pe adresa de 

domiciliu menţionată mai sus sau pe adresa: __________________________________________
4
  

Data ______________ 

                                                           
1
 Pentru cetăţenii străini. 

2
 Certificatele sunt de 3 clase: clasa A, clasa B şi clasa C. 

 Conform Recomandării CEPT T/R 61-02, clasele A şi B corespund certificatelor CEPT HAREC; clasa C corespunde clasei CEPT Novice. 
3
 Data şi ora şedinţelor de examinare vor fi publicate pe pagina web a ANRCETI: www.anrceti.md  

4
 În cazul în care solicitantul doreşte să primească Certificatul de radioamator prin poştă, este necesar de anexat la cerere un plic şi timbre suficiente 

pentrutrimitere recomandată. 

Anexă  

la Procedura privind organizarea sesiunii de examinare 

pentru obținerea certificatelor de radioamator 

 

http://www.anrceti.md/

