
 

 
 
 
 
 

 
16.03.2012 
 

ERATĂ 
 

la documentul  
 
“Caiet de sarcini pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în vederea acordării drepturilor de 
utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz” 
 
Faţă de varianta publicată în data de 14 martie 2012, în documentul intitulat “Caiet de sarcini pentru 
organizarea procedurii de selecţie competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor 
radio în benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz” a intervenit o modificare, care are în vedere 
clarificarea compatibilităţii serviciului mobil cu serviciul de televiziune din banda de 800 MHz.  

Textul documentului “Caiet de sarcini pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în vederea 
acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 
MHz se modifică pentru a reflecta această diferenţă: 

Versiunea iniţială 
 
Paginile 40-41 
 
“d) Protecţia sistemelor TV analogice şi digitale 
 
În banda de frecvenţe 790-862 MHz funcţionează încă în ţările vecine emiţătoare de televiziune 
analogică şi digitală (conform Planului Geneva 06). Valorile de prag ale intensităţii câmpului 
necesare pentru protecţia recepţiei acestor semnale TV sunt cele specificate în Raportul CEPT 29 
şi redate în tabelul de mai jos: 

Tabelul 17 – Nivelurile de prag ale intensităţii câmpului de coordonare pentru 
protecţia serviciului de radiodifuziune 

 
NIVELURILE DE PRAG ALE INTENSITĂŢII CÂMPULUI DE COORDONARE PENTRU PROTECŢIA 
SERVICIULUI DE RADIODIFUZIUNE (LA O ÎNĂLŢIME DE 10 M DEASUPRA SOLULUI) 

Protecţia TV analogice 22 dBµV/m/8 MHz la frontieră 

Protecţia TV digitale 25 dBµV/m/8 MHz la frontieră 

  Aceste limite ale intensităţii câmpului vor fi respectate în zonele de frontieră, în relaţie cu ţările 
vecine care utilizează emiţătoare de TV analogică şi TV digitală în banda 790-862 MHz. 



Alocările/asignările de canale pentru emiţătoare de TV analogică şi digitală din ţările vecine pentru 
care trebuie să se asigure protecţia sunt cuprinse în Anexa 8.  
Pentru calculul intensităţii câmpului se va aplica metoda stabilită prin Acordul HCM. Probabilitatea 
de timp care se va lua în calcul este de 1%.” 
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Anexa 8 
 
Versiunea revizuită 
 
Paginile 40-41 
 
“d) Compatibilitatea cu sistemele TV analogice şi digitale din ţările vecine 
 
1.Compatibilitatea cu televiziunea digitală 

 
Banda 790-862 MHz a fost planificată pentru toate ţările din regiunea 1 a UIT participante la 
Conferinţa de la Geneva 2006 pentru televiziune digitală terestră. Planul asociat Acordului Geneva 
2006 va intra complet în vigoare începând cu data de 17 iunie 2015. Anexa 8 conţine situaţia 
alocărilor de televiziune digitală terestră în banda 790-862 MHz din zona de graniţă a României, 
conform Planului Geneva 2006. Pentru compatibilitatea la graniţă dintre cele două servicii şi, în 
special pentru protecţia serviciului mobil care este susceptibil a fi afectat de serviciul de 
televiziune, este necesar să se încheie protocoale de coordonare cu ţările care intenţionează să 
folosească televiziune digitală terestră în această bandă. Conform Actelor Finale ale Conferinţei 
Mondiale de Radiocomunicaţii WRC 2012, ţările vecine României care nu şi-au manifestat intenţia 
de a introduce serviciul mobil cu statut primar în banda 790-862 MHz sunt Ucraina şi Republica 
Moldova. În februarie 2012 a fost încheiat la Geneva un astfel de protocol prin care se asigură 
protecţia serviciului mobil din România versus televiziunea digitală terestră din Ucraina - 
“Technical Agreement between the Telecommunication Administration of Ukraine on coordination 
of DVB-T frequency assignments in the band 470-790 MHz and on the technical criteria for the 
coordination of the broadcasting service of UKR in the frequency band 790-862 MHz with respect 
of the land mobile service in ROU”. În cel mai scurt timp posibil se vor iniţia şi negocierile cu 
Republica Moldova pentru formularea clară a intenţiilor de utilizare a acestei benzi şi pentru 
încheierea unui protocol similar.  
 
2. Compatibilitatea cu televiziunea analogică 
 
În banda de frecvenţe 790-862 MHz funcţionează încă în ţările vecine (Ucraina, Bulgaria, Serbia) 
câteva emiţătoare de televiziune analogică, conform situaţiei oficiale de referinţă publicate la UIT. 
Acestea, fie îşi vor înceta emisia cel mai târziu la 17 iunie 2015 sau, nemaiavând statut primar 
după această dată, nu vor mai putea funcţiona dacă perturbă un serviciu primar (serviciul mobil), 
conform Acordului Geneva 2006.” 
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Anexa 8 – revizuită de mai jos. 



Anexa 8 

Distribuţia alocărilor de televiziune digitală în banda 790-862 MHz în zona de graniţă a României 

 

 


