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Modificarea legislaţiei secundare în 
domeniul spectrului radio

ANCOM şi-a propus să actualizeze următoarele
reglementări secundare din domeniul spectrului radio, în
vederea implementării legislaţiei naţionale primare în
domeniu sau a deciziilor Comisiei Europene:

a) Decizia preşedintelui IGCTI nr. 385/2005 privind aprobarea 
procedurii de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor 
de programe audiovizuale

b) Decizia preşedintelui IGCTI nr. 658/2005 privind procedura de 
solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor 
radio

c) Decizia preşedintelui IGCTI nr. 660/2005 privind aprobarea 
Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator 
din România



Modificarea deciziei nr. 385/2005
1. Modificarea procedurii de autorizare pentru serviciile analogice de 

radiodifuziune sonoră şi televiziune private
a. Denumirea Autorizaţiei tehnice de funcţionare (ATF) s-a modificat în 

Autorizaţie tehnică (AT)
b. Licenţa de emisie (LE) şi AT se modifică numai după verificarea 

debitelor restante
c. Prelungirea AT se face automat după prelungirea LE, fără depunerea 

unei cereri suplimentare la direcţia regională
d. Termenul de valabilitate al LE de televiziune analogică este 1 

ianuarie 2015 (în banda UHF), respectiv 17 iunie 2015 (în banda 
VHF)

e. Introducerea acordului provizoriu de funcţionare pentru situaţiile în 
care modificarea parametrilor tehnici se face cu o perioadă de 
experimentare

2. Prevederi referitoare la autorizarea serviciilor analogice de radiodifuziune şi 
televiziune publice

a. În termen de 24 de luni se va revizui Licenţa nr. 1/2004 deţinută de SN 
Radiocomunicaţii SA

b. Până la 1 ianuarie 2011 se vor emite LE pentru staţiile de radiodifuziune 
autorizate

c. După 1 ianuarie 2012 se vor emite LE pentru staţiile de televiziune din VHF



Modificarea deciziei nr. 385/2005

3. Eliminarea capitolului de autorizare a reţelelor de comunicaţii 
electronice utilizate pentru retransmisia programelor 
audiovizuale

4. Introducerea prevederilor referitoare la licenţierea şi 
autorizarea serviciilor digitale de televiziune

a. Licenţa de utilizare a frecvenţelor în sistem digital terestru – 
alocările (zonele) din planul Geneva 2006 – sediul central

b. Autorizaţia de asignare – emiţătoarele din zona de alocare –
sediul central

c. Autorizaţia tehnică – în conformitate cu buletinul de 
măsurători – direcţia regională



Modificarea deciziei nr. 658/2005

• Reglementarea acordării licenţelor de utilizare a 
frecvenţelor radio pentru reţele de radiocomunicaţii 
mobile terestre de tip PAMR în banda VHF (146 – 174 
MHz), în care aceste sisteme funcţionează în partaj cu 
reţelele de radiocomunicaţii mobile terestre de tip PMR, 
ca urmare a modificării TNABF

• licenţele se vor acorda prin încredinţare directă, pe 
principiul “primul venit, primul servit”



Modificarea deciziei nr. 658/2005

• Completarea anexei deciziei cu benzile de frecvenţe care 
vor face obiectul unor proceduri de selecţie pentru 
furnizarea de reţele publice şi de servicii de comunicaţii 
electronice mobile de bandă largă

• 790 – 862 MHz (decizia Comisiei Europene 2010/267/UE)

• 2500 - 2690 MHz (decizia Comisiei Europene 2008/477/CE)

• 3600 - 3800 MHz (decizia Comisiei Europene 2008/411/CE)



Modificarea deciziei nr. 660/2005

• modificarea şi completarea benzilor de frecvenţe radio în care 
se pot desfăşura activităţi specifice serviciilor de amator şi 
amator prin satelit, în conformitate cu TNABF

• modificarea şi actualizarea nivelelor de putere maximă la 
purtătoare pentru benzile de frecvenţe radio în care se pot 
desfăşura activităţi specifice serviciilor de amator şi amator 
prin satelit, în conformitate cu TNABF

• adoptarea unui nou principiu ce trebuie respectat de către 
radioamatorii ce deţin o staţie din categoria I şi care 
intenţionează să utilizeze puteri la purtătoare de până la 
1000 W, în sensul notificării amplasamentelor din care se 
emite cu astfel de puteri

• stabilirea condiţiilor de utilizare a benzii de frecvenţe radio 70 
– 70,3 MHz



Vă mulţumesc pentru atenţie!
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