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În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 17, ale art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, precum şi ale art. 131 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a 

comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 591/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 

PREŞEDINTELE  
AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  

ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 

emite prezenta: 
 
 

Decizie 
privind modificarea şi completarea  

Regulamentul personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din 
România din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru 

Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 699/2005 
 
 

Art. I. – Regulamentul personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România 

din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului 

operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

1. Articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul personalului operator al staţiilor 

de radiocomunicaţii din România se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Valabilitatea certificatelor de operator în SMT se poate prelungi pentru o nouă 

perioadă de 5 ani numai în situaţia în care titularul certificatului de operator prezintă 

structurii teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii care a emis certificatul dovada că a lucrat efectiv ca operator radio cel puţin 2 

ani în perioada de valabilitate a certificatului”. 

 

2. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), 

cu următorul cuprins: 
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„(21) Valabilitatea certificatelor de operator în SMAS, SMMS şi SRCNI se poate prelungi 

pentru o nouă perioadă de 5 ani numai în situaţia în care titularul certificatului de operator 

va urma un curs de reconfirmare în cadrul unităţilor de pregătire cu care Autoritatea 

Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii are încheiate protocoale de 

colaborare şi a obţinut calificativul "admis" la examenul de evaluare a cunoştinţelor privind 

regulamentele interne şi internaţionale corespunzătoare serviciilor de radiocomunicaţii în 

cauză. Examenul se va desfăşura în condiţiile stabilite în Secţiunea 2, art. 10 alin. (1) lit. 

a), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 12 alin. (1)  lit. a), art. 13 alin. (1)  lit. a), art. 14 alin. (1)  

lit. a) şi art. 15 alin. (1)  lit. a) din prezentul regulament”. 

 

3. Articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul personalului operator al staţiilor 

de radiocomunicaţii din România se abrogă. 

 

4. Articolul 19 alineatul (5), litera d) din Regulamentul personalului operator al 

staţiilor de radiocomunicaţii din România se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„d) în cazul SMT, dovada că a lucrat efectiv 2 ani în perioada de valabilitate a 

certificatului;” 

 

5. Articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul personalului operator al staţiilor 

de radiocomunicaţii din România se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) În cazul SMAS, SMMS şi SRCNI, în situaţia în care certificatul de operator este 

prezentat pentru prelungirea valabilităţii după expirarea termenului de valabilitate, dar nu 

la mai mult de un an după acest termen, prelungirea valabilităţii se va efectua numai după 

obţinerea calificativului „admis” la examenul  de evaluare a cunoştinţelor privind 

regulamentele interne şi internaţionale, corespunzătoare serviciilor de radiocomunicaţii în 

cauză”. 

 
6. La articolul 20, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatul 

(11) şi alineatul (12), cu următorul cuprins: 

„(11) În cazul depăşirii termenului de un an prevăzut la alin. (1) se aplică, în mod 

corespunzător prevederile prezentului regulament privind emiterea unui nou certificat de 

operator. 
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(12) În situaţia neîndeplinirii cerinţelor de evaluare în condiţiile alin. (1) titularul 

certificatului de operator poate repeta evaluarea, dar nu mai devreme de 4 zile de la data 

desfăşurării probei. În cazul unui rezultat negativ la evaluarea scrisă în condiţiile 

prezentului alineat se vor aplica prevederile prezentului regulament privind emiterea unui 

nou certificat de operator”. 

 

Art. II. – În tot cuprinsul Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii 

şi Tehnologia Informaţiei nr. 699/2005 şi în anexele la aceasta, următoarele denumiri se 

înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei decizii, după cum urmează: 

a) „Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei” cu „Autoritatea 

Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii”; 

b) „IGCTI” cu „ANCOM”. 

 

PREŞEDINTE 

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, _______ 

Nr. ________ 


