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1.  Consideraţii de bază 
 

Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind 
armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a 
echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE a fost transpusă în legislația națională 
prin Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor 
radio.  

Prezenta reglementare tehnică conţine cerinţele pentru utilizarea exceptată de la licenţiere a 
dispozitivelor cu rază mică de acţiune nespecifice în benzile de frecvenţe specificate şi are în 
vedere, în special, conformitatea cu prevederile articolului 3 paragraful 2 și a articolelor 6, 7 şi 8 
din Directiva 2014/53/UE. 

Nimic din această reglementare tehnică nu va exclude necesitatea ca echipamentele introduse pe 
piaţa din România să fie conforme cu Directiva 2014/53/UE. 

În această reglementare au fost îndeplinite obligaţiile ce rezultă din Directiva (UE) 2015/1535 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare 
de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății 
informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1–15). 

Toate reglementările tehnice româneşti privind interfeţele radio notificate potrivit Directivei 
2015/1535 vor fi publicate şi disponibile pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) la următoarea adresă: 
http://www.ancom.org.ro/reglementari-interfete_2723. 

 

2.  Specificaţii pentru interfaţa radio  

SRD-uri nespecifice 

Banda de frecvenţe radio Anexa 

456,9 – 457,1 kHz RO-IR 01–01 

13 553 – 13 567 kHz RO-IR 01–03 

26 957 – 27 283 kHz RO-IR 01–04 

26 990 – 27 000 kHz RO-IR 01–05 

27 040 – 27 050 kHz RO-IR 01–06 

27 090 – 27 100 kHz RO-IR 01–07 

27 140 – 27 150 kHz RO-IR 01–08 

27 190 – 27 200 kHz RO-IR 01–09 

40,66 – 40,70 MHz RO-IR 01–10 

138,20 – 138,45 MHz RO-IR 01–11  

169,4 – 169,475 MHz RO-IR 01–12 

169,4 – 169,4875 MHz RO-IR 01–13 

169,4875 – 169,5875 MHz RO-IR 01–14 

169,5875 – 169,8125 MHz RO-IR 01–15 

433,05 – 434,04 MHz RO-IR 01–16a;  RO-IR 01–16b   

434,04 – 434,79 MHz RO-IR 01–17a; RO-IR 01–17b; RO-IR 01–17c  

863 – 865 MHz  RO-IR 01–18 

http://www.ancom.org.ro/reglementari-interfete_2723
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865 – 868 MHz RO-IR 01–19a; RO-IR 01-19b 

868 – 868,6 MHz RO-IR 01–20 

868,7 – 869,2 MHz RO-IR 01–21 

869,40 – 869,65 MHz RO-IR 01–22 

869,7 – 870 MHz RO-IR 01–23a; RO-IR 01–23b 

2 400 – 2 483,5 MHz RO-IR 01–24 

5 725 – 5 875 MHz RO-IR 01–25 

24 – 24,15 GHz RO-IR 01–26  

24,15 – 24,25 GHz RO-IR 01–27 

57 – 64 GHz RO-IR 01–28 

61 – 61,5 GHz RO-IR 01–29 

122 – 122,25 GHz 

122,25 – 123 GHz 

RO-IR 01–30a  

RO-IR 01-30b 

244 – 246 GHz RO-IR 01–31 

 

În înţelesul acestei reglementări tehnice, dispozitive cu rază mică de acțiune (SRD) înseamnă 
emițătoare radio care asigură fie comunicarea unidirecțională, fie bidirecțională și care transmit pe 
distanță scurtă cu putere mică. 

Categoria dispozitivelor cu rază mică de acțiune, nespecifice, include toate tipurile de dispozitive 
radio, indiferent de aplicație sau de scop, care îndeplinesc condițiile tehnice, astfel cum sunt 
definite pentru o anumită bandă de frecvență. Utilizările tipice includ telemetria, telecomanda, 
alarmele, transmisiile de date în general și alte aplicații. 

În înţelesul acestei reglementări tehnice, ciclul de utilizare este definit ca raportul, exprimat 
procentual, dintre Σ(Ton)/(Tobs), unde Ton este timpul de funcționare a unui dispozitiv emițător 
unic și Tobs este perioada de observație. Ton este măsurat într-o bandă de frecvență de 
observație (Fobs). Cu excepția cazului în care se specifică altfel în această reglementare tehnică, 
Tobs reprezintă o perioadă neîntreruptă de o oră și Fobs este banda de frecvență aplicabilă din 
această reglementare tehnică.  

În înţelesul acestei reglementări tehnice, fără interferențe și fără protecție înseamnă interdicția de 
a cauza interferențe prejudiciabile asupra oricărui serviciu de radiocomunicații și absența oricărei 
pretenții de a se asigura protecția acestor dispozitive împotriva interferențelor care provin de la 
serviciile de radiocomunicații. 

Utilizarea spectrului radio de către dispozitivele cu rază mică de acțiune este permisă fără 
interferenţe şi fără protecţie numai dacă astfel de dispozitive respectă condiţiile precizate în 
anexele de mai jos. 
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3. Istoric document: 

Ediţia Modificări 

Ediţia 1/2014 Număr de notificare conform Directivei 98/34/CE: 2014/597/RO. 

Ediţia 2/2018 

(06.08.2018) 

Actualizare conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1483 de 
modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE: 

- RO-IR 01-01 ÷ RO-IR 01-31, cu excepţia RO-IR 01-11 şi RO-IR 01-
26; 

- A fost anulată RO-IR 01-02 (banda de frecvenţe 6 765-6 795 kHz); 
- Au fost introduse specificaţii tehnice noi: RO-IR 01-19b, RO-IR 01-

30a, RO-IR 01-30b;  

Actualizarea cadrului legislativ conform pct. 1 – “Consideraţii de bază” şi 
documente de referinţă (rând 13); 

Actualizare conform listei privind subclasele de echipamente radio de clasă 1 

(versiunea ianuarie 2018) publicată conform art. 1 alin. (3) din Decizia 

Comisiei 2000/299/CE (http://ec.europa.eu/docsroom/documents/26843): 

RO-IR 01-01; 

Modificări formale conform model TCAM-RSC noiembrie 2017. 

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/26843
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-01 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice  

Acest set de condiții de utilizare se aplică exclusiv detectarii în 
caz de urgență a victimelor îngropate şi a dispozitivelor pentru 
obiecte de valoare 

3 Bandă de frecvenţe 456,9 – 457,1 kHz 

 

Frecvența centrală este 457 kHz 

Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  Undă continuă fără modulaţie (CW)  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 7 dBμA/m la 10 metri  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor   

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

Aplicarea art. 3.3(g), asigurându-se accesul la serviciile de urgenţă, 
conform Deciziei 2001/148/EC privind aplicarea articolului 3 
alineatul (3) litera (e) din Directiva 1999/5/CE pentru semnalele 
luminoase pentru avalanșă 

 

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă
 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 718-1; EN 300 718-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare 
a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și 
de abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-03 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

 

3 Bandă de frecvenţe 13 553 – 13 567 kHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 42 dBµA/m la 10 metri  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor -  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 330; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-04 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

 

3 Bandă de frecvenţe 26 957 – 27 283 kHz 

 

Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 10 mW putere efectiv radiată (p.e.r.)  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor -  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-05 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

 

3 Bandă de frecvenţe 26 990 – 27 000 kHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  10 kHz  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 100 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor Limita ciclului de utilizare: 0,1% Dispozitivele pentru controlul mişcării modelelor (a se vedea 
RO-IR 08-01) pot funcționa fără restricții în ceea ce privește 
ciclul de utilizare. 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-06 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 27 040 – 27 050 kHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  10 kHz  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 100 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor Limita ciclului de utilizare: 0,1% Dispozitivele pentru controlul mişcării modelelor (a se vedea 
RO-IR 08-01) pot funcționa fără restricții în ceea ce privește 
ciclul de utilizare.  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-07 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 27 090 – 27 100 kHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  10 kHz  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 100 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor Limita ciclului de utilizare: 0,1% Dispozitivele pentru controlul mişcării modelelor (a se vedea 
RO-IR 08-01) pot funcționa fără restricții în ceea ce privește 
ciclul de utilizare. 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-08 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 27 140 – 27 150 kHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  10 kHz  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 100 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor Limita ciclului de utilizare: 0,1% Dispozitivele pentru controlul mişcării modelelor (a se vedea 
RO-IR 08-01) pot funcționa fără restricții în ceea ce privește 
ciclul de utilizare. 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 



12 

 

ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-09 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 27 190 – 27 200 kHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  10 kHz  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 100 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor Limita ciclului de utilizare: 0,1% Dispozitivele pentru controlul mişcării modelelor (a se vedea 
RO-IR 08-01) pot funcționa fără restricții în ceea ce privește 
ciclul de utilizare. 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-10 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 40,66 – 40,70 MHz  Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 10 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor -  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03  

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-11 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică 
de acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 138,20 – 138,45 MHz  

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 10 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor Limita ciclului de utilizare: 1% Când se folosește un ciclu de utilizare, o tehnică de atenuare a 
interferenţei de tipul  LBT (Listen Before Talk), sau o altă tehnică de 
atenuare echivalentă, aceasta nu va fi dependentă  / adaptabilă în 
funcţie de utilizator şi va fi garantată prin intermediul unor mijloace 
tehnice corespunzătoare. Pentru dispozitivele LBT fără AFA (Adaptive 
Frequency Agility) sau tehnici echivalente, se va aplica limită de ciclu 
de utilizare. Pentru orice tip de dispozitiv cu agilitate de frecvenţă, 
limita de ciclu de utilizare se aplică pentru transmisia totală, în afara 
cazului când este utilizată LBT sau o tehnică echivalentă. 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 

in
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; ERC/REC 70-03   

14 Număr de notificare 2014/597/RO  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-12 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 169,4 – 169,475 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și 
de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) Max 50 kHz  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 500 mW putere efectiv radiată (p.e.r.)  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor Limita ciclului de utilizare: 1% 

Pentru dispozitivele de citire a contoarelor (a se vedea RO-IR 02-
01), limita ciclului de utilizare este 10%  

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; EN 300 220-4; Decizia 2017/1483/UE de 
modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de 
frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de 
acțiune și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ECC/DEC/(05)02; 
ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-13 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 169,4 – 169,4875 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 10 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de 
atenuare a interferențelor care oferă o performanță cel puțin 
echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate 
adoptate în temeiul Directivei 2014/53/UE. 

Limita ciclului de utilizare: 0,1% 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ECC/DEC/(05)02; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-14 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 169,4875 – 169,5875 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 10 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de 
atenuare a interferențelor care oferă o performanță cel puțin 
echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate 
adoptate în temeiul Directivei 2014/53/UE. 

Limita ciclului de utilizare: 0,001% 

O limită a ciclului de utilizare de 0,1% poate fi folosită între 
00.00 și 6.00, ora locală 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ECC/DEC/(05)02; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-15 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 169,5875 – 169,8125 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 10 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de 
atenuare a interferențelor care oferă o performanță cel puțin 
echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate 
adoptate în temeiul Directivei 2014/53/UE. 

Limita ciclului de utilizare: 0,1% 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ECC/DEC/(05)02; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-16a Ediţia 2/2018 

  

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

Aplicațiile audio și video sunt excluse 

 

3 Bandă de frecvenţe 433,05 – 434,04 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu rază 
mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 1 mW p.e.r. și – 13 dBm/10 kHz densitate de putere pentru 
lărgime de bandă de modulație mai mare de 250 kHz 

 

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

Aplicațiile vocale sunt permise numai în cazul utilizării unor 
tehnici avansate de atenuare a interferenţelor 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-16b Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică 
de acţiune nespecifice 

Sunt excluse aplicațiile audio analogice, altele decât cele vocale.  

Sunt excluse aplicațiile video analogice. 

3 Bandă de frecvenţe 433,05 – 434,04 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu rază 
mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de abrogare 
a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 10 mW p.e.r.   

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

Limita ciclului de utilizare: 10%  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE  

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-17a Ediţia 2/2018 

  

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

Aplicațiile audio și video sunt excluse 

3 Bandă de frecvenţe 434,04 – 434,79 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu rază 
mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 1 mW p.e.r. și – 13 dBm/10 kHz densitate de putere pentru 
lărgimea de bandă de modulație mai mare de 250 kHz 

 

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

Aplicații vocale sunt permise numai în cazul utilizării unor tehnici 
avansate de atenuare a interferenţelor 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE  

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-17b Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

Sunt excluse aplicațiile audio analogice, altele decât cele vocale.  

Sunt excluse aplicațiile video analogice. 

3 Bandă de frecvenţe 434,04 – 434,79 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și 
de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 10 mW p.e.r.   

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

Limita ciclului de utilizare: 10%  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE  

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-17c Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

Aplicațiile audio și video sunt excluse 

3 Bandă de frecvenţe 434,04 – 434,79 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) până la 25 kHz  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 10 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

Limita ciclului de utilizare: 100% sub rezerva unui ecart între canale 
de până la 25 kHz. 

Aplicații vocale sunt permise numai în cazul utilizării unor tehnici 
avansate de atenuare a interferenţelor. 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  
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 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03  

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-18 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 863 – 865 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 25 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de 
atenuare a interferențelor care oferă o performanță cel puțin 
echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate 
adoptate în temeiul Directivei 2014/53/UE.  

Ca alternativă, poate fi utilizată, de asemenea, o limită a ciclului 
de utilizare de 0,1%. 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
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 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE  

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-19a Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică 
de acţiune nespecifice 

Sunt excluse aplicațiile audio analogice, altele decât cele vocale.  

Sunt excluse aplicațiile video analogice. 

3 Bandă de frecvenţe 865 – 868 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu rază 
mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de abrogare 
a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 25 mW p.e.r.   

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de 
atenuare a interferențelor care oferă o performanță cel puțin 
echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele 
armonizate adoptate în temeiul Directivei 2014/53/CE.  

Ca alternativă, poate fi utilizată, de asemenea, o limită a 
ciclului de utilizare de 1%. 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
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a
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ă
 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-19b Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

Acest set de condiții de utilizare se aplică exclusiv rețelelor de 
date 1 

3 Bandă de frecvenţe 865 – 868 MHz  

 

Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  până la 200 kHz  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 500 mW p.e.r.  

Sunt permise transmisii numai în benzile 865,6–865,8 MHz, 866,2–
866,4 MHz, 866,8–867,0 MHz și 867,4–867,6 MHz. 

Este necesar controlul adaptiv al puterii (APC). Alternativ, o altă 
tehnică de atenuare având cel puțin un nivel echivalent de 
compatibilitate a spectrului. 

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de 
atenuare a interferențelor care oferă o performanță cel puțin 
echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate 
adoptate în temeiul Directivei 2014/53/UE. 

Limita ciclului de utilizare:  10% pentru punctele de acces la rețea1 
Limita ciclului de utilizare: 2,5% în celelalte cazuri 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a
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e
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 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 

                                                           
1 Un punct de acces la rețea într-o rețea de date este un dispozitiv terestru fix cu rază mică de acțiune care funcționează ca un punct de conectare pentru celelalte dispozitive cu rază mică de 

acțiune din rețeaua de date pentru platformele de servicii situate în afara respectivei rețele de date. Termenul rețea de date se referă la mai multe dispozitive cu rază mică de acțiune, inclusiv 
punctul de acces la rețea, având funcția de componente de rețea și la conexiunile wireless dintre acestea. 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-20 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

Sunt excluse aplicațiile video analogice 

3 Bandă de frecvenţe 868 – 868,6 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 25 mW p.e.r.   

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de 
atenuare a interferențelor care oferă o performanță cel puțin 
echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate 
adoptate în temeiul Directivei 2014/53/UE.  

Ca alternativă, poate fi utilizată, de asemenea, o limită a ciclului 
de utilizare de 1%. 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a
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v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03  

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-21 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

Sunt excluse aplicațiile video analogice 

3 Bandă de frecvenţe 868,7 – 869,2 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 25 mW p.e.r.   

8 Reguli de ocupare şi accesare a canalelor Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de 
atenuare a interferențelor care oferă o performanță cel puțin 
echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate 
adoptate în temeiul Directivei 2014/53/UE.  

Ca alternativă, poate fi utilizată, de asemenea, o limită a ciclului 
de utilizare de 0,1%. 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a
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e
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a
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ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03  

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-22 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

Sunt excluse aplicațiile video analogice 

3 Bandă de frecvenţe 869,40 – 869,65 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de 
putere 

500 mW p.e.r.   

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare 
a interferențelor care oferă o performanță cel puțin echivalentă cu cea 
a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul 
Directivei 2014/53/UE.  

Ca alternativă, poate fi utilizată, de asemenea, o limită a ciclului de 
utilizare de 10%. 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 
3 din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  
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 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea 
utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de abrogare a 
Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03  

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-23a Ediţia 2/2018 

  

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

Aplicațiile audio și video sunt excluse 

3 Bandă de frecvenţe 869,7 – 870 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 5 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

Aplicații vocale sunt permise numai în cazul utilizării unor tehnici 
avansate de atenuare a interferenţei. 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a
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a
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v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03  

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-23b Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

Sunt excluse aplicațiile audio analogice, altele decât cele vocale.  

Sunt excluse aplicațiile video analogice. 

3 Bandă de frecvenţe 869,7 – 870 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 25 mW p.e.r.  

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de 
atenuare a interferențelor care oferă o performanță cel puțin 
echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate 
adoptate în temeiul Directivei 2014/53/UE.  

Ca alternativă, poate fi utilizată, de asemenea, o limită a ciclului de 
utilizare 1%. 

 

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a
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e

a
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a
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v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 220-2; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-24 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 2 400 – 2 483,5 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 10 mW putere echivalentă izotrop radiată (p.e.i.r.)   

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

-  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a
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e
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a
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ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 440; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-25 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 5 725 – 5 875 MHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 25 mW p.e.i.r.   

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

-  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 440; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-26 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 24 – 24,15 GHz  

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 100 mW p.e.i.r.   

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

-  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 

in
fo

rm
a

ti
v
ă
 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 440; ERC/REC 70-03  

14 Număr de notificare 2014/597/RO  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-27 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 24,15 – 24,25 GHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 100 mW p.e.i.r.   

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

-  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -  

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 300 440; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-28 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 57 – 64 GHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 100 mW p.e.i.r.,  

10 dBm putere maximă de emisie și 

13 dBm/MHz densitate spectrală de putere p.e.i.r maximă 

 

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

-  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -   

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 305 550; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-29 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 61 – 61,5 GHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 100 mW p.e.i.r.   

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

-  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -   

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 305 550; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-30a Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 122 – 122,25 GHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 10 dBm p.e.i.r. / 250 MHz și  

– 48 dBm/MHz la elevaţie de 30°   

 

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

-  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -   

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 305 550; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-30b Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 122,25 – 123 GHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 100 mW p.e.i.r.   

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

-  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -   

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 305 550; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 
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ROMÂNIA Specificaţie privind interfaţa radio SRD / Dispozitive cu rază mică de acţiune nespecifice RO-IR  01-31 Ediţia 2/2018 

 

 Nr. Parametru Descriere Comentarii  

P
a

rt
e

a
 n

o
rm

a
ti

v
ă
 

1 Serviciu de radiocomunicaţii Mobil   

2 Aplicaţie Dispozitive cu rază mică de acţiune / Dispozitive cu rază mică de 
acţiune nespecifice 

 

3 Bandă de frecvenţe 244 – 246 GHz Spectru radio armonizat pentru utilizare de către dispozitive cu 
rază mică de acţiune (Decizia 2017/1483/UE de modificare a 
Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe 
radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune 
și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE) 

4 Canalizaţie (repartiţie canale) -  

5 Modulaţie / Lărgime de bandă ocupată  -  

6 Direcţie / Separaţie -  

7 Putere de emisie / Densitate de putere 100 mW p.e.i.r.   

8 Reguli de ocupare şi accesare a 
canalelor 

-  

9 Regim de autorizare Exceptare de la licenţiere  

10 Cerinţe esenţiale suplimentare (în 
conformitate cu articolul 3 paragraful 3 
din Directiva 2014/53/UE) 

-  

11 Ipoteze privind planificarea spectrului -   

P
a

rt
e

a
 i

n
fo

rm
a

ti
v
ă

 12 Modificări planificate  -  

13 Documente de referinţă EN 305 550; Decizia 2017/1483/UE de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în 
vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de 
abrogare a Deciziei 2006/804/CE; ERC/REC 70-03 

 

14 Număr de notificare -  

15 Observaţii -  

F1- RTIR   Ediţia:1; Revizia:1 


