HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea formularelor-tip pentru eliberarea
permiselor tehnice pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii
nr. 10 din 23.03.2018
Monitorul Oficial nr.108-112/434 din 30.03.2018

***
În temeiul art.37 alin.(6) lit.c) şi d), art.43 alin.(1) şi art.45 alin.(2) lit.a) din Legea comunicaţiilor
electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr.399-410, art.679), cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu pct.14 şi pct.15 lit.b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.905 din 28
iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917), Consiliul de
Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
a) formularul-tip al cererii pentru eliberarea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de
radiocomunicaţii (radioreleu) în cadrul reţelelor publice de comunicaţii electronice mobile celulare
terestre, conform anexei nr.1;
b) formularul-tip al cererii pentru eliberarea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de
radiocomunicaţii pentru radioamatori, conform anexei nr.2;
c) formularul-tip al cererii pentru eliberarea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de
radiocomunicaţii, altele decât staţiile de radiocomunicaţii (radioreleu) utilizate în cadrul reţelelor publice
de comunicaţii electronice mobile celulare terestre şi staţiile de radiocomunicaţii pentru radioamatori,
conform anexei nr.3;
d) formularul-tip al cererii pentru anularea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de
radiocomunicaţii, conform anexei nr.4;
e) formularul-tip al permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii (radioreleu) în
cadrul reţelelor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre, conform anexei nr.5;
f) formularul-tip al permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii pentru
radioamatori, conform anexei nr.6;
g) formularul-tip al permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, altele decât
staţiile de radiocomunicaţii (radioreleu) utilizate în cadrul reţelelor publice de comunicaţii electronice
mobile celulare terestre şi staţiile de radiocomunicaţii pentru radioamatori, conform anexei nr.7.
2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.16 din 23.09.2008 cu privire
la reglementarea procedurii de eliberare a permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de
radiocomunicaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.193-194, art.577), înregistrată la
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.616 la 22 octombrie 2008.
3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
MEMBRII CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE
Nr.10. Chişinău, 23 martie 2018.

Andrei MUNTEAN
Marian POCAZNOI

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
nr.10 din 23 martie 2018
[Antetul solicitantului aici]
1

Înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor şi
permiselor tehnice pentru utilizarea staţiilor
de radiocomunicaţii cu nr.______ din __________
Către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
(ANRCETI), MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, 134, mun.Chişinău, Republica Moldova
CERERE
pentru eliberarea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii
(radioreleu) în cadrul reţelelor publice de comunicaţii
electronice mobile celulare terestre
Date referitoare la solicitant:
I. Date de identificare şi de contact a solicitantului
Informaţie de identificare

Denumirea şi forma juridică de organizare:
IDNO:
Adresa juridică
Codul poştal: MD- Republica Moldova
Bd/Str.
Nr.
Bl.
Ap.
Localitatea
Municipiul:
Oraşul:
Comuna:
Satul:
Raionul:
Adresa de corespondenţă
Codul poştal:
Republica Moldova
Bd/Str.
Nr.
Bl.
Ap.
Localitatea
Municipiul:
Oraşul:
Comuna:
Satul:
Raionul:
Date de contact
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
II. Informaţie de identificare şi date de contact a administratorului □ sau, după caz, a reprezentantului legal
(persoanei delegate/împuternicite) □
Informaţie de identificare
Numele şi prenumele:
Codul personal (de ex. IDNP):
Buletinul/Actul de Seria şi numărul:
identitate
Data eliberării (zz/ll/aaaa):
Valabil până la (zz/ll/aaaa):
Date de contact
Telefon:
Fax:
E-mail:
_____________________
1
Se completează de către ANRCETI

Prin prezenta, _________________________________________________________ solicită
(denumirea solicitantului)

□ eliberarea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii (radioreleu) în cadrul reţelei publice
de comunicaţii electronice mobile celulare terestre, conform Avizului privind asignarea canalului sau frecvenţei radio
nr._______ din ____________ eliberat de Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio
şi Securităţii Cibernetice” (IP SNMFRSC), care include rezultatul selectării, calcului şi coordonării canalului sau
frecvenţei radio solicitate spre utilizare, sau

□ modificarea datelor incluse în permisul tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii Seria
______________ nr.______________ eliberat de ANRCETI la data de _________________,
în legătură ___________________________________________________________________, sau
(se indică motivul solicitării modificărilor)

□ eliberarea duplicatului permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii Seria ____ nr._____
eliberat
de
ANRCETI
la
data
de
_________________________________,
în
legătură
cu
_____________________________________________________________________________
(se indică motivul solicitării duplicatului)

La prezenta cerere se anexează:
□ Avizul privind asignarea canalului sau frecvenţei radio nr._______ din ____________ eliberat de IP
SNMFRSC, care include rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre
utilizare, în copie şi original (originalul se restituie la eliberarea permisului tehnic).
□ Buletinul/Actul de identitate al administratorului solicitantului sau, după caz, a persoanei
delegate/împuternicite, în copie.
□ După caz, delegaţia/procura pentru persoana delegată/împuternicită să reprezinte solicitantul în relaţiile cu
ANRCETI privitor la semnarea/depunerea prezentei cereri şi ridicarea permisului tehnic sau a duplicatului acestuia.
□ Proiectul tehnic al mijloacelor radioelectrice, aprobat de IP SNMFRSC.
□ Certificatul de conformitate a mijloacelor radioelectrice de emisie, eliberat de organul de certificare a
produselor din domeniul telecomunicaţiilor, în copie.
□ Avizul de coordonare a amplasamentului mijloacelor radioelectrice, eliberat de serviciul sanitarepidemiologic, în copie.
□ Procesul-verbal al măsurărilor tehnice (buletinul de măsurători), întocmit de IP SNMFRSC.
□ Permisul tehnic nr._____ din__________ eliberat de ANRCETI, în cazul solicitării eliberării duplicatului pe
motivul deteriorării acestuia.
Solicitantul declară că:
1) a luat act de cunoştinţă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legislaţiei naţionale,
reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din domeniul radiocomunicaţiilor,
parametrilor tehnici şi condiţiilor stabilite în Avizul nr._______ din ______________ eliberat de IP SNMFRSC;
2) datele indicate în prezenta cerere sunt veridice iar documentele anexate la prezenta cerere sunt autentice;
3) este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
____________________________________________________________________________
Numele, prenumele şi semnătura administratorului solicitantului sau, după caz, a reprezentantului legal
(persoanei delegate/împuternicite) şi ştampila solicitantului

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
nr.10 din 23 martie 2018
2

Înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor şi
permiselor tehnice pentru utilizarea staţiilor
de radiocomunicaţii cu nr.___ din ___________

Către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
(ANRCETI), MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, 134, mun.Chişinău, Republica Moldova
3

CERERE
pentru eliberarea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de
radiocomunicaţii pentru radioamatori
Date referitoare la solicitant:
I. Informaţie de identificare şi de contact a solicitantului
Informaţie de identificare
Numele şi prenumele:
Codul personal (de ex. IDNP):
Buletinul/Actul de identitate

Adresa de reşedinţă

Codul poştal:
Bd/Str.
Localitatea

Adresa de corespondenţă

Codul poştal:
Bd/Str.
Localitatea

Date de contact

Seria şi numărul:
Data eliberării (zz/ll/aaaa):
Valabil până la (zz/ll/aaaa):
Ţara:
Nr.
Bl.
Ap.
Municipiul
Oraşul:
Comuna:
Satul:
Raionul:
Ţara:
Nr.
Bl.
Ap.
Municipiul:
Oraşul:
Comuna:
Satul:
Raionul □ Judeţul □ Regiunea □:
Fax:

Telefon:
E-mail:
II. Informaţie de identificare şi date de contact a reprezentantului legal (persoanei delegate)
Informaţie de identificare
Numele şi prenumele:
Codul personal (de ex. IDNP):
Buletinul/Actul de identitate
Seria şi numărul:
Data eliberării (zz/ll/aaaa):
Valabil până la (zz/ll/aaaa):
Date de contact
Telefon:
Fax:
E-mail:
III. Date tehnice de identificare a solicitantului
Indicativul de apel:
Clasa: □ A; □ B; □ C
Titular unui certificat CEPT HAREC: □ Da □ Nu
_____________________
2
Se completează de către ANRCETI
3
Se completează de către solicitant, separat pentru fiecare staţie de radiocomunicaţii.

Prin prezenta, _________________________________________________________ solicită
(numele şi prenumele)

□ eliberarea permisului tehnic pentru utilizarea staţiei de radiocomunicaţii, conform Avizului privind asignarea

canalului sau a frecvenţei radio nr._______ din ____________ eliberat de Instituţia publică „Serviciul Naţional de
Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice” (IP SNMFRSC), care include rezultatul selectării,
calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare, sau
□ modificarea datelor incluse în permisul tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii Seria
____________ nr.__________ eliberat de ANRCETI la data de ________________________,
în legătură cu_________________________________________________________________, sau
(se indică motivul solicitării modificărilor)

□ eliberarea duplicatului permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii Seria ____ nr._____
eliberat de ANRCETI la date de _________________________________________,
în legătură cu ___________________________________________________________________.
(se indică motivul solicitării duplicatului)

La prezenta cerere se anexează:
□ Avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio nr.______ din ____________ eliberat de IP
SNMFRSC care include rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre
utilizare, în copie şi original (originalul se restituie la eliberarea permisului tehnic).
□ Buletinul/actul de identitate al solicitantului sau, după caz, a persoanei delegate, în copie.
□ După caz, delegaţia/procura pentru persoana delegată/împuternicită să reprezinte solicitantul în relaţiile cu
ANRCETI privitor la semnarea/depunerea prezentei cereri şi ridicarea permisului tehnic sau a duplicatului acestuia.
□ Proiectul tehnic al mijloacelor radioelectrice, aprobat de IP SNMFRSC.
□ Certificatul de conformitate a mijloacelor radioelectrice de emisie, eliberat de organul de certificare a
produselor din domeniul telecomunicaţiilor, în copie.
□ Avizul de coordonare a amplasamentului mijloacelor radioelectrice, eliberat de serviciul sanitarepidemiologic, în copie.
□ Procesul-verbal al măsurărilor tehnice (buletinul de măsurători), întocmit de IP SNMFRSC.
□ Permisul tehnic nr._____ din____________ eliberat de ANRCETI, în cazul solicitării eliberării duplicatului pe
motivul deteriorării acestuia.
Solicitantul declară că:
a) a luat act de cunoştinţă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legislaţiei naţionale,
reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din domeniul radiocomunicaţiilor, Ordinului
Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului
de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,
nr.116-118, art.740), parametrilor tehnici şi condiţiilor de utilizare a staţiei de radiocomunicaţii conform Avizului privind
asignarea canalului/frecvenţei radio nr._______ din _____________ eliberat de IP SNMFRSC;
b) datele indicate în prezenta cerere sunt veridice iar documentele anexate la prezenta cerere sunt autentice;
c) este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
____________________________________________________________________________
Numele, prenumele şi semnătura solicitantului sau, după caz, a persoanei delegate

Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
nr.10 din 23 martie 2018
[Antetul solicitantului aici]
4

Înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor şi
permiselor tehnice pentru utilizarea staţiilor
de radiocomunicaţii cu nr.______ din __________
Către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
(ANRCETI), MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, 134, mun.Chişinău, Republica Moldova
5

CERERE
pentru eliberarea permisului tehnic pentru utilizarea staţilor de radiocomunicaţii,
altele decât staţiile de radiocomunicaţii (radioreleu) utilizate în cadrul reţelelor
publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre şi staţiile
de radiocomunicaţii pentru radioamatori
Date referitoare la solicitant:
Statutul juridic al solicitantului

□ persoană juridică

□ persoană
fizică

I. Pentru solicitantul persoană juridică
1.1. Informaţie de identificare şi date de contact a solicitantului
Informaţie de identificare
Denumirea şi forma juridică de organizare:
Numărul de identificare (de ex. IDNO):
Adresa juridică
Codul poştal:
Ţara:
Bd/Str.
Nr.
Bl.
Ap.
Localitatea
Municipiul:
Oraşul:
Comuna:
Satul:
Raionul:
Adresa de corespondenţă
Codul poştal:
Ţara:
Bd/Str.
Nr.
Bl.
Ap.
Localitatea
Municipiul:
Oraşul:
Comuna:
Satul:
Raionul □ Judeţul □ Regiunea □:
Date de contact
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
1.2. Informaţie de identificare şi date de contact a administratorului □ sau, după caz, a reprezentantului legal
(persoanei delegate/împuternicite) □
Informaţie de identificare
Numele şi prenumele:
Codul personal (de ex. IDNP):
Buletinul/Actul de identitate
Seria şi numărul:
Data eliberării (zz/ll/aaaa):
Valabil până la (zz/ll/aaaa):
Date de contact
Telefon:
Fax:
E-mail:
II. Pentru solicitantul persoană fizică
2.1. Informaţie de identificare şi date de contact a solicitantului
Informaţie de identificare
Numele şi prenumele:
Codul personal (de ex. IDNP):
Buletinul/ Actul de identitate
Seria şi numărul:
Data eliberării (zz/ll/aaaa):
Valabil până la (zz/ll/aaaa):

Adresa de reşedinţă

Codul poştal:
Bd/Str.
Localitatea

Adresa de corespondenţă

Codul poştal:
Bd/Str.
Localitatea

Date de contact

Ţara:
Nr.
Bl.
Ap.
Municipiul:
Oraşul:
Comuna:
Satul:
Raionul □ Judeţul □ Regiunea □:
Ţara:
Nr.
Bl.
Ap.
Municipiul:
Oraşul:
Comuna:
Satul:
Raionul □ Judeţul □ Regiunea □:
Fax:

Telefon:
E-mail:
2.2. Informaţie de identificare şi date de contact a reprezentantului legal (persoanei delegate/împuternicite)
Informaţie de identificare
Numele şi prenumele:
Codul personal (de ex. IDNP):
Buletinul/Actul de identitate
Seria şi numărul:
Data eliberării (zz/ll/aaaa):
Valabil până la (zz/ll/aaaa):
Date de contact
Telefon:
Fax:
E-mail:
_____________________
4
Se completează de către ANRCETI.
5
Se completează de către solicitant, separat pentru fiecare (tip de) staţie de radiocomunicaţii.

Prin prezenta, _________________________________________________________ solicită
(denumirea sau numele şi prenumele solicitantului)

□ eliberarea permisului tehnic pentru utilizarea staţiei de radiocomunicaţii conform Avizului privind asignarea
canalului/frecvenţei radio nr._______ din ____________ eliberat de Instituţia publică „Serviciul Naţional de
Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice” (IP SNMFRSC), care include rezultatul selectării,
calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare, sau
□ modificarea datelor incluse în permisul tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii Seria ______
nr._________ eliberat de ANRCETI la data de ________________________________,
în legătură cu __________________________________________________________________, sau
(se indică motivul solicitării modificărilor)

□ eliberarea duplicatului permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii Seria ____
nr.____________ eliberat de ANRCETI la date de ____________________________________,
în legătură cu ______________________________________________________________________
(se indică motivul solicitării duplicatului)

La prezenta cerere se anexează:
□ Avizul nr._______ din ____________ privind asignarea canalului/frecvenţei radio, eliberat de IP SNMFRSC,
care include rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare, în
copie şi original (originalul se restituie la eliberarea permisului tehnic).
□ Buletinul/Actul de identitate al solicitantului persoană fizică (sau al administratorului solicitantului persoană
juridică) sau, după caz, a persoanei delegate, în copie.
□ După caz, delegaţia sau procura pentru persoana împuternicită să reprezinte solicitantul în relaţiile cu
ANRCETI privitor la eliberarea permisului tehnic sau a duplicatului acestuia.
□ Proiectul tehnic al mijloacelor radioelectrice, aprobat de IP SNMFRSC.
□ Certificatul de conformitate a mijloacelor radioelectrice de emisie, eliberat de organul de certificare a
produselor din domeniul telecomunicaţiilor, în copie.
□ Avizul de coordonare a amplasamentului mijloacelor radioelectrice, eliberat de serviciul sanitarepidemiologic, în copie.
□ Procesul-verbal al măsurărilor tehnice (buletinul de măsurători), întocmit de IP SNMFRSC.
□ Permisul tehnic nr._____ din_____________ eliberat de ANRCETI, în cazul solicitării eliberării duplicatului

pe motivul deteriorării acestuia.
Solicitantul declară că:
1) a luat act de cunoştinţă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legislaţiei naţionale,
reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din domeniul radiocomunicaţiilor,
parametrilor tehnici şi condiţiilor stabilite în Avizul privind asignarea canalului/frecvenţei radio nr._______ din
_____________ eliberat de IP SNMFRSC;
2) datele indicate în prezenta cerere sunt veridice iar documentele anexate la prezenta cerere sunt autentice;
3) este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
______________________________________________________________________________
Numele, prenumele şi semnătura administratorului solicitantului sau, după caz, a reprezentantului legal
(persoanei delegate/împuternicite) şi ştampila solicitantului persoană juridică

Anexa nr.4
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
nr.10 din 23 martie 2018
[Antetul solicitantului aici]
6

Înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor şi
permiselor tehnice pentru utilizarea staţiilor
de radiocomunicaţii cu nr.______ din __________
Către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
(ANRCETI), MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, 134, mun.Chişinău, Republica Moldova
7

CERERE
pentru anularea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii
Prin prezenta, ______________________________________________________________,
(denumirea sau numele şi prenumele solicitantului)

solicit anularea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii Seria ______ nr.________,
eliberat de ANRCETI la data de _________________________.
La prezenta cerere se anexează:
□ Permisul tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii Seria. _______ nr.____ eliberat de ANRCETI la
data de ____________________.
□ Buletinul/Actul de identitate al solicitantului persoană fizică (sau al administratorului solicitantului persoană
juridică) sau, după caz, a persoanei delegate să depună prezenta cerere, în copie.
□ După caz, delegaţia/procura pentru persoana împuternicită să reprezinte solicitantul în relaţiile cu ANRCETI
privitor la depunerea prezentei cereri.
______________________________________________________________________________
Numele, prenumele şi semnătura administratorului solicitantului sau, după caz, a reprezentantului legal
(persoanei delegate/împuternicite) şi ştampila solicitantului persoană juridică

____________________
6
Se completează de către ANRCETI.
7
Se completează de către solicitant, separat pentru fiecare permis tehnice.

Anexa nr.5
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
nr.10 din 23 martie 2018
FORMULARUL-TIP
al permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii (radioreleu) în cadrul
reţelei publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre
[Antetul ANRCETI aici]
PERMIS TEHNIC
pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii (radioreleu) în cadrul reţelelor publice
de comunicaţii electronice mobile celulare terestre pe teritoriul Republicii Moldova
Seria APT

Nr._________________________

Data eliberării

____________________________

Valabil până la

____________________________

Titularul:

____________________________
Denumirea şi forma juridică de organizare

Adresa juridică:

______________________________

IDNO:

______________________________

Parametrii tehnici şi condiţii de utilizare:

Conform Avizelor eliberate de Instituţia publică „Serviciul
Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi
Securităţii Cibernetice” indicate în anexă. (Avizele sunt
parte componentă a prezentului permis tehnic)
_________________________________

Directorul (adjunct) (semnătura)
L.Ş.
Netransmisibil

Numele şi prenumele

Anexa nr.6
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
nr.10 din 23 martie 2018
FORMULARUL-TIP
al permisului tehnic pentru utilizarea staţiei de radiocomunicaţii pentru radioamator
[Antetul ANRCETI aici]
Indicativul de apel: ______________________
PERMIS TEHNIC
pentru utilizarea staţiei de radiocomunicaţii pentru
radioamator

Clasa: ________________________________

Valabil până la: _______________________

Parametrii tehnici şi condiţii de utilizare:
Conform Avizului nr.__ din ______________
eliberat de Instituţia publică „Serviciul Naţional de
Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii
Cibernetice” (Avizul este parte componentă a prezentului
permis tehnic)

Titularul: ____________________________

Director (adjunct) ______________________

Seria BPT

Nr. ____________________

Data eliberării: _______________________

Prenumele şi numele

Codul personal: ______________________
Intransmisibil

Numele şi prenumele
(semnătura)

L.Ş.

Anexa nr.7
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
nr.10 din 23 martie 2018
FORMULARUL-TIP
al permisului tehnic pentru utilizarea staţilor de radiocomunicaţii, altele decât
staţiile de radiocomunicaţii (radioreleu) utilizate în cadrul reţelelor publice
de comunicaţii electronice mobile celulare terestre şi staţiile
de radiocomunicaţii pentru radioamatori
[Antetul ANRCETI aici]
PERMIS TEHNIC
pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, altele decât staţiile de radiocomunicaţii
(radioreleu) utilizate în cadrul reţelelor publice de comunicaţii electronice mobile
celulare terestre şi staţiile de radiocomunicaţii pentru radioamatori
Seria CPT

Nr.__________________________________

Data eliberării:

_____________________________________

Valabil până la:

_____________________________________

Titularul:

_____________________________________
Denumirea, forma juridică de organizare a
titularului persoană juridică sau prenumele
şi numele titularului persoană fizică

Adresa juridică a _____________________________________
titularului
persoană juridică
sau, după caz,
adresa
de
reşedinţă a titularului
persoană fizică:
Numărul
de _____________________________________
înregistrare a titularului
persoană juridică
sau, după caz,
codul personal al
titularului
persoană fizică:
Tipul/modelul
staţiei:

_____________________________________

Parametrii tehnici Conform Avizului nr._______ din ____________ eliberat de Instituţia publică „Serviciul
Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice” (Avizul este parte
şi condiţii de
componentă a prezentului permis tehnic)
utilizare:
Directorul
(adjunct) (semnătura)
L.Ş.
Intransmisibil

_____________________________________
Prenumele şi numele

