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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui 
Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 699/2005 

privind aprobarea Regulamentului personalului operator al staţiilor de 
radiocomunicaţii din România 

 
 

Potrivit dispoziţiilor art. 131 alin. (1) 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, personalul de operare al staţiilor de 
radiocomunicaţii în serviciile mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil 
maritim şi mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară şi 
serviciul mobil terestru, cu excepţia personalului de operare al staţiilor de radiocomunicaţii din 
componenţa reţelelor naţionale de telefonie mobilă, trebuie să posede nivelul de cunoştinţe 
necesar operării respectivelor staţii, această optică fiind abordată şi la nivel comunitar sau 
internaţional. În ce priveşte modalitatea de verificare a nivelului cunoştinţelor personalului de 
operare al staţiilor de radiocomunicaţii, cadrul de reglementare primar îndrituieşte Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) să adopte un act normativ 
prin care să se stabilească termenii şi condiţiile certificării personalului de operare. 
 La data prezentelor expuneri de motive certificarea personalul de operare al staţiilor de 
radiocomunicaţii se realizează în temeiul Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului 
operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România. 

Faţă de prevederile actuale ale Regulamentului personalului operator al staţiilor de 
radiocomunicaţii din România, în raport de noile reglementări, tendinţe şi evoluţii pe plan european 
şi mondial în domeniul radiocomunicaţiilor, actul normativ aflat în discuţie reclamă unele intervenţii 
legislative care să vină în sprijinul persoanelor care sunt interesate de obţinerea unui certificat de 
operator. Prin modificarea şi completarea Regulamentului personalului operator al staţiilor de 
radiocomunicaţii din România, denumit în continuare Regulament, se urmăreşte alinierea 
prevederilor regulamentului, aprobat în cursul anului 2005, cu cele mai noi evoluţii pe plan 
european şi mondial în domeniu, luându-se în considerare, desigur, şi importanţa deosebită a 
menţinerii unui înalt nivel de competenţă şi profesionalism pentru persoanele care operează staţii 
de radiocomunicaţii ce utilizează spectrul radio. 

Prezentul proiect de decizie îşi propune să modernizeze cadrul de reglementare a certificării 
personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din serviciile mobil maritim şi mobil maritim 
prin satelit, serviciile mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit, precum şi în serviciul 
radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară. Prezenta propunere de reglementare nu urmăreşte 
să modifice substanţial procedura de emitere a certificatelor de operator şi astfel nu se vor 
schimba regulile şi principiile de bază deja stabilite, privind formarea de operatori radio 
profesionişti. 
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 Modificările aduse prin prezentul proiectul de act normativ supus consultării publice 
urmăresc o reglementare mai clară a procedurii de prelungire a valabilităţii pentru certificatul de 
operator a cărui valabilitate se apropie de termenul de expirare sau chiar a depăşit acest termen 
cu mai mult de un an de la data eliberării. Faţă de aceste precizări, menţionăm că au fost 
modificate prevederile art. 19, respectiv art. 20 din Regulament.  

Faţă de cele expuse mai sus, în cele ce urmează vom detalia modificările şi completările ce 
se impun în cadrul Regulamentului: 

 în ce priveşte condiţiile referitoare la valabilitatea certificatului de operator în 
serviciul mobil terestru (SMT) şi prelungirea acestuia modificările propuse pot fi 
identificate în cadrul art. 19 alin. (2) şi (3); 

 prin completarea propusă la art. 19 alin. (4) se prevede pentru certificatele de 
operator în serviciile mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit (SMAS), 
serviciile mobil maritim şi mobil maritim prin satelit (SMMS) şi serviciul 
radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară (SRCNI) condiţia urmării unui curs de 
reconfirmare în cadrul unităţilor de pregătire cu care ANCOM are încheiate 
protocoale de colaborare şi condiţia obţinerii calificativului "admis" la examenul de 
evaluare a cunoştinţelor privind regulamentele interne şi internaţionale 
corespunzătoare serviciilor de radiocomunicaţii în cauză; procedura desfăşurării 
examenului 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 Regulament. 

 prin completările propuse la art. 20 se prevede pentru SMAS, SMMS şi SRCNI, în 
cazul prelungirii valabilităţii certificatului de operator după expirarea termenului de 
valabilitate, dar nu la mai mult de un an după acest termen, susţinerea unei 
evaluări scrise a cunoştinţelor privind regulamentele interne şi internaţionale, 
corespunzătoare serviciilor de radiocomunicaţii în cauză, iar în situaţia neîndeplinirii 
cerinţelor de evaluare titularul certificatului de operator posiblitatea repetării 
evaluării, nu mai devreme de 4 zile de la data desfăşurării probei; în celelalte cazuri 
se vor aplica prevederile Regulamentului privind emiterea unui nou certificat de 
operator; 

 prevederea conform căreia în perioada dintre data expirării valabilităţii certificatului 
de operator şi data prelungirii valabilităţii acestuia este interzisă operarea staţiilor 
de radiocomunicaţii, este păstrată şi prevăzută la art. 20 alin. (2). 

Proiectul de decizie propus spre aprobare este ataşat prezentei expuneri de motive şi va fi 
supus consultării publice, prin publicarea acestuia pe site-ul  Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu respectarea prevederilor art. 50 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. 

 
 


