
 
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (2) pct. 10, art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) 

și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale art. 22 alin. (2) și art. 23 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 

privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

PREȘEDINTELE 

AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE 

ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 

 

emite prezenta 

 

DECIZIE 

pentru completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe 

radio exceptate de la regimul de licențiere  

 

Art. I. – Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la 

regimul de licențiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 28 martie 

2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

 

1. În Anexa cu titlul „SPECIFICAȚIILE TEHNICE privind interfețele radio ce conțin frecvențele radio ori benzile 
de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere”, după Capitolul IV se introduce un nou capitol, 

Capitolul V, cu următorul cuprins: 
 

„Capitolul V - Echipamente radio ce funcționează în benzi atribuite serviciului de amator, 

respectiv serviciului de amator prin satelit  
 

Nr. 
crt. 

Specificația tehnică 

privind interfața 

radio 

Categoriile de echipamente radio 
(stații de radiocomunicații) 

Specificația tehnică 

privind interfața radio 

(cod anterior) 

1 RO-IR AT-01 Echipamente radio ce funcționează în regim de emisie sau 

emisie/recepție în benzi atribuite serviciului de amator 

- 

2 RO-IR AT-02 Echipamente radio ce funcționează în regim de emisie sau 

emisie/recepție în benzi atribuite serviciului de amator prin 

satelit 

-” 

 
 

Art. II - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

PREȘEDINTELE 

AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE 

ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 

 

 

VLAD ȘTEFAN STOICA 

 

București, 28.02.2022 
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