Dacă ai un telefon DECT 6.0
provenind din afara
Uniunii Europene,

SCOATE-L DIN UZ
CHIAR ACUM!

Ce este și ce face ANCOM (Autoritatea
Națională pentru Administrare și
Reglementări în Comunicații) ?
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.
Una din atribuțiile ANCOM este administrarea spectrului
radio pe teritoriul României. Spectrul radio este alocat de
către ANCOM furnizorilor de telefonie mobilă.

Echipamentele fără marcaj

SUNT ILEGALE

Când apar interferențe prejudiciabile care afectează
serviciile de comunicații electronice oferite de operatorii
de comunicații mobile, aceștia sesizează ANCOM.
Experții ANCOM localizează și identifică sursa
generatoare de interferențe prejudiciabile, cu ajutorul
echipamentelor de monitorizare a spectrului de frecvențe.
Odată identificată locația aparatului care produce
interferențele prejudiciabile, utilizatorul este informat cu
privire la echipamentul neconform și se iau măsurile
legale care se impun.

Cumpără numai echipamente
cu marcajul !
Marcajul CE este un indicator cheie al
conformității unui produs cu legislația
Uniunii Europene, care certifică faptul că acel
produs îndeplinește cerințele legale privind
siguranța, sănătatea și protecția mediului și că poate fi comercializat și pus în funcțiune în Uniunea Europeană. Prin aplicarea
marcajului CE pe un produs, producătorul își asumă întreaga
responsabilitate pentru conformitatea acestuia cu cerințele
legale.

Persoană de contact ANCOM
Numele:
Telefon:

ANCOM, sediul central
Str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3, Cod 030925, Bucureşti
Tel: 0372.845.845, Tel verde: 0800 855 855, Fax: 0372.845.402
e-mail: relatii_cu_publicul@ancom.org.ro.

și pot afecta comunicațiile!

Ai un telefon fix fără fir, de tip
DECT 6.0?

Exemple de echipamente pe care este
obligatoriu marcajul

Telefoanele fixe fără fir, de tip DECT 6.0,
provenite din afara Uniunii Europene și utilizate în
România bruiază comunicațiile mobile.

telefoane fixe și mobile

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.

drone

Verifică dacă marcajul este
imprimat pe aparat sau pe ambalaj.

walkie-talkie sau de monitorizare pentru bebeluși)

Telefoanele fixe fără fir, de tip DECT 6.0, provenite
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 frecvențe
1.880-1.900 MHz.

radiomicrofoane (microfoanele de tip wireless)

Utilizarea echipamentelor fără marcaj
este ilegală.
Importarea, comercializarea şi utilizarea
telefoanelor fixe fără fir de tip DECT 6.0, precum și a
oricăror echipamente fără marcaj CE, sunt ilegale pe
întreg teritoriul Uniunii Europene. Utilizarea acestor
echipamente este incompatibilă cu atribuirea
frecvențelor radio pentrucomunicații mobile.

...și poate afecta chiar și
apelarea numerelor de urgență.

desktop PC, tablete, laptopuri
console și controlere pentru jocuri video
corpuri de iluminat, inclusiv cele cu LED
echipamente electrocasnice
radiotelefoane de uz casnic (de tipul stațiilor
telecomenzi radio, telecomenzi cu infraroșu,
întrerupătoare automate
jucării teleghidate prin radio
routere, repetoare de telefonie mobilă
(amplificatoare de semnal GSM)

Ce poți face?
Cumpără echipamente care respectă criteriile
legale privind siguranța, sănătatea și protecția
mediului, numai de la operatori economici
de încredere!
Verifică existența marcajului

pe produs!

Află condițiile privind garanția și returnarea
produsului!
Citește avertismentele și instrucțiunile
de utilizare!
În cazul în care ai achiziționat un produs fără
marcaj
de pe teritoriul României,
sesizeaza ANPC!
Cei care deţin astfel de echipamente și le folosesc
încalcă prevederile Hotărârii Guvernului nr.740/2016
privind punerea în funcțiune a echipamentelor radio,
faptă sancționată cu amendă contravențională
cuprinsă între 500 şi 5.000 lei.

Marcajul

corespunzător:

