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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru  

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

nr. 126 din 02 iunie 2009 

 

 

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.126 din 02.06.2009, precum şi a Anexei la 

aceasta, prin care sunt stabilite categoriile 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 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr. 104 art. 455), în continuare denumit proiectul 

hotărârii, a fost elaborat în scopul actualizării acestuia, având în vedere modificările 

operate în anul 2014 la Recomandarea ERC 70-03, aprobată de Conferinţa Europeană 

a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT). 

 

Prin proiectul de hotărâre se propune o redacţie nouă a Anexei la Hotărârea  nr.126 

din 02.06.2009, având în vedere faptul că modificările operate prin excluderea unor 

categorii de echipamente/dispozitive cu rază mică de acţiune (SRD) şi frecvenţe, 

după cum şi completarea cu alte noi, sunt de proporţie (mai mult de 50%).  

 

Conform definiţiei, termenul de „dispozitiv cu rază mică de acţiune” (SRD) 

reprezintă o mare varietate de emiţătoare radio de mică putere, care utilizează benzile 

de frecvenţe comune, ca regulă frecvenţele nelicenţiate. Aceste emiţătoare sunt, de 

obicei, dispozitive produse în masă care sunt utilizate în numeroase aplicaţii, cum ar 

fi: sisteme de alarmă, deschizătoare de uşi, implanturi medicale, dispozitive RFID, de 

asemenea şi pentru sistemele inteligente de transport sau în echipamentul de 

comunicare locală, cum ar fi ruterele Wi-Fi. Aceste dispozitive asigură, de obicei, o 

comunicare unidirecţională sau bidirecţională şi au o capacitate redusă de provocare a 

interferenţelor radio. 

 

Proiectul hotărârii stabileşte 13 tipuri de dispozitive/echipamente cu rază mică de 

acţiune, care au fost transpuse din Recomandarea ERC 70-03, aprobată de Conferinţa 

Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii CEPT, şi alte două tipuri de 

dispozitive cu rază mică de acţiune, care sunt reflectate în Decizia ERC/DEC (98)25 

şi Decizia ERC/DEC(05)12. 

 

Spectrul de frecvenţe radio este într-un proces continuu de alocare şi realocare, prin 

urmare acesta devine obiectul unor revizuiri permanente a reglementărilor emise în 

acest sens. 
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Recomandarea ERC 70-03, a fost actualizată la data de 07 februarie 2014, fapt ce 

atrage după sine necesitatea actualizării cadrului normativ naţional întru conformarea 

la modelul european de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, având 

în vedere că Republica Moldova este ţară membră a CEPT. 

 

În conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 14.11.2007 frecvenţele 

libere pot fi utilizate doar cu respectarea obligatorie a condiţiilor de utilizare stabilite 

în Recomandarea ERC 70-03 CEPT, Decizia ERC/DEC (98)25, Decizia 

ERC/DEC(05)12 precum şi în Reglementarea tehnică „Parametrii tehnici de emisie ai 

dispozitivelor cu rază mică de acţiune”, aprobată prin Ordinul Ministerului 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 16 din 21 februarie 2014” (Monitorul 

Oficial al  Republicii Moldova, 2014, nr.60-65 art.333). 

 

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.126 din 02.06.2009 a fost expus spre  

consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 30 iunie  – 15 iulie  

2014. Observaţii şi recomandări pe marginea proiectului respectiv nu au parvenit. 
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