
      

Str. Delea Nouă nr.2, Sector 3, 030925 Bucureşti, România 
Tel: 0372.845.400/0372.845.454; Fax: 0372.845.402; e-mail: ancom@ancom.org.ro; Web: www.ancom.org.ro 

 

 

 
 
 
 

 
 
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (2) pct. 10, 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, aprobată prin Legea nr. 113/2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 22 alin. (2) și art. 23 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,  
 

PREŞEDINTELE 
AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 

REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 
emite prezenta 

 
 

DECIZIE 
pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de 
frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere 

 
 

Art. I. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de 
frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 228 din data de 28 martie 2016, se modifică după cum urmează: 
 
1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„a) desemnarea frecvenţelor radio ori a benzilor de frecvenţe radio, pentru a căror utilizare nu este 
necesară obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, în cazul anumitor categorii de 
echipamente radio;” 
 
2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. – Categoriile de echipamente radio care utilizează frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe 
radio exceptate de la regimul de licenţiere sunt enumerate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta decizie.” 
 
3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 4. – Specificaţiile tehnice privind interfeţele radio RO-IR conţin cerinţele de punere în funcţiune 
și de utilizare a echipamentelor radio respective pentru motive legate de respectarea cerinței 
esenţiale prevăzută la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la 
dispoziție pe piață a echipamentelor radio.” 
 
4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 5. – Specificaţiile tehnice privind interfeţele radio RO-IR, reglementate prin prezenta decizie, 
se actualizează periodic, dacă este cazul, în baza reglementărilor relevante adoptate pe plan 
european sau internațional, şi se publică pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații.” 
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5. În anexă, capătul de tabel se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Nr. 

Crt. 

Specificația tehnică 
privind interfața radio 

Categoriile de echipamente radio” 

 
6. În anexă, pct. 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„15 RO-IR 15 Echipamente pentru radiocomunicaţii mobile private PMR 446” 

 
Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în 
vigoare la data publicării. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE  
AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE 

ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 

SORIN MIHAI GRINDEANU 
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