Ce este ANCOM
și ce face?

Captură de ecran al unui receptor portabil de monitorizare și
goniometrie utilizat în procesul de localizare și identificare a
sursei de interferențe.

ANCOM este instituţia care protejează interesele utilizatorilor
de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei
pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate,
încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.

VĂ INFORMEAZĂ

Echipamentele fără marcaj

SUNT ILEGALE

Una din atribuțiile ANCOM este administrarea spectrului
radio pe teritoriul României. Spectrul radio este o resursă
naturală limitată şi, de aceea, trebuie administrată eficient şi
raţional, cu asigurarea satisfacerii interesului public, social
şi de apărare a ţării, precum şi un maximum de beneficii
pentru utilizatorii de spectru, fie ei furnizori de reţele sau
de servicii de comunicaţii electronice, operatori privaţi sau
utilizatori finali.

și pot afecta comunicațiile!

Când apar interferențe prejudiciabile care afectează
serviciile de comunicații electronice oferite de operatorii
de telecomunicații mobile, aceștia sesizează ANCOM.
Experții ANCOM, cu ajutorul echipamentelor de monitorizare
a spectrului de frecvențe, localizează și identifică sursa
generatoare de interferențe prejudiciabile.
Odată localizat aparatul care produce interferențele
prejudiciabile, utilizatorul este informat cu privire la
echipamentul neconform și se iau măsurile legale care se
impun.
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Știați că...
… telefoanele fixe, fără fir, DECT 6.0 provenind din afara
Uniunii Europene și utilizate în România provoacă interferențe
prejudiciabile în benzile de frecvențe 3G şi afectează rețelele
de comunicații care utilizează aceste frecvenţe? În zona
afectată, recepția stației de bază este degradată, motiv
pentru care din celula respectivă nu pot fi inițiate apeluri și
convorbirile în desfășurare se întrerup brusc.

De ce?

Exemple de echipamente
pe care este obligatoriu
marcajul
 t elefoane fixe și mobile,
provenind din afara Uniunii
Europene (din Statele Unite
ale Americii sau din Asia,
spre exemplu)
 d
 esktop PC, tablete,
laptopuri

Telefoanele fixe, fără fir, DECT 6.0 provenind din Statele Unite
ale Americii, Canada și din unele zone din Asia funcționează
în banda de frecvențe 1.920-1.930 MHz, care în Europa este
destinată comunicațiilor mobile, în timp ce standardului DECT
european îi este alocată banda de frecvenţe 1.880‑1.900 MHz.

Legea interzice…
importarea, comercializarea şi utilizarea telefoanelor fixe,
fără fir, DECT 6.0 în România, dar și a altor echipamente
fără marcaj , folosirea acestora pe întreg teritoriul Uniunii
Europene fiind incompatibilă cu atribuirea frecvenţelor radio
pentru servicii de telefonie mobilă de generaţia a treia (3G).

Marcajul
Marcajul
este un indicator cheie al conformității unui
produs cu legislația Uniunii Europene, care certifică
faptul că acel produs îndeplinește cerințe ridicate privind
siguranța, sănătatea și protecția mediului și că poate fi
comercializat și pus în funcțiune în Uniunea Europeană.
Prin aplicarea marcajului
pe un produs, producătorul
își asumă întreaga responsabilitate pentru conformitatea
acestuia cu cerințele legale aplicabile.
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 c onsole și controllere
pentru jocuri video
 drone
 c orpuri de iluminat,
inclusiv cele cu LED
 echipamente electrocasnice
 r adiotelefoane de uz casnic
(de tipul stațiilor walkie‑talkie
sau de monitorizare pentru
bebeluși)
 t elecomenzi radio,
telecomenzi cu infraroșu,
întrerupătoare automate
 r adiomicrofoane
(microfoanele wireless)
 jucării teleghidate
prin radio
 r outere, repetoare telefonie
mobilă (amplificatoare de
semnal GSM)
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Ce puteți face?
 c umpărați numai echipamente care respectă criteriile
legale privind siguranța, sănătatea și protecția mediului,
numai de la operatori economici de încredere;
 verificați existența marcajului

pe produsul dorit;

 aflați condițiile privind garanția și returnarea produsului;
 citiți avertismentele și instrucțiunile de utilizare.
În cazul în care sesizați o problemă de siguranță, informați
operatorul economic de la care ați cumpărat produsul și
contactați autoritatea publică corespunzătoare.

Avertizare!
Dacă aveți un telefon DECT 6.0
provenind din afara Uniunii Europene,
VĂ RUGĂM SĂ ÎL SCOATEȚI IMEDIAT DIN UZ!

În cazul în care veți continua să folosiți echipamente
neconforme care cauzează interferențe prejudiciabile,
Autoritatea vă poate aplica amenzi contravenţionale
conform legislației în vigoare, cu valori cuprinse între
5.000 şi 100.000 lei.
Operatorii economici care comercializează echipamente
neconforme care produc interferențe prejudiciabile rețelelor
și serviciilor de comunicații electronice vor fi sancționați
cu amendă contravențională în baza OUG nr. 111/2011
privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
și cu retragerea de pe piață/rechemarea echipamentelor
respective.

Cumpără numai
echipamente cu marcaj
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