NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la
modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.126 din 02.06.2009
cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio şi echipamente radio a căror
utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe sau a permisului tehnic
1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectelor și finalitățile urmărite
Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la
modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 126 din 02.06.2009 cu
privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio şi echipamente radio a căror utilizare este
permisă fără obţinerea unei licenţe sau a permisului tehnic (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr.104, art. 455), în continuare denumită Hotărârea nr.
126/2009, a fost elaborat în temeiul art. 26 alin. (12) lit. b) din Legea comunicaţiilor
electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.
399-410, art. 679), cu modificările ulterioare.
Modificarea Hotărârii nr.126/2009 este necesară în vederea ajustării prevederilor
câmpului de reglementare național față de punerea în funcțiune și circulația, inclusiv
transfrontalieră, a echipamentelor terminale la sol fixe comunicând cu sateliți geo-staționari și
non-geostaționari funcționând în serviciul fix prin satelit în benzile de frecvențe 10,7-12,75
GHz și 14,0-14,5 GHz, la un șir de decizii CEPT în privința utilizării și circulației libere a
terminalelor date:
▪ Decizia CEPT ECC/DEC/(17)04 privind utilizarea armonizată, exceptarea de la
licențiere și libera circulație de terminale fixe comunicând cu sateliți non-geostaționari
funcționând în serviciul fix prin satelit în benzile de frecvență 14,0-14,5 GHz și 10,712,75 GHz;
▪ Decizia CEPT ECC/DEC/(18)05 privind utilizarea armonizată, exceptarea de la
licențiere și libera circulație de terminale mobile, ESIM (Earth Station In Motion),
comunicând cu sateliți non-geostaționari funcționând în serviciul fix prin satelit în
benzile de frecvență 14,0-14,5 GHz, 10,7-12,75 GHz;
▪ ECC/DEC/(18)04 privind utilizarea armonizată, scutirea de la licențiere individuală și
libera circulație și utilizare a stațiilor de sol în mișcare (ESIM) comunicând cu sisteme
prin satelit GSO FSS în benzile de frecvență 14,0-14,5 GHz și 10,7-12,75 GHz;
▪ ECC/DEC/(06)02 exceptarea de la licențiere individuală a stațiilor teminale de satelit
de putere mică (LEST) operând în benzile de frecvență 10.70-12.75 GHz sau 19.7020.20 GHz spațiu-Pământ și 14.00-14.25 GHz sau 29.50-30.00 GHz Pământ-spațiu;
▪ ECC/DEC/(06)03 exceptarea de la licențiere individuală a stațiilor teminale de satelit
de putere înaltă (HEST) operând în benzile de frecvență 10.70-12.75 GHz sau 19.7020.20 GHz spațiu-Pământ și 14.00-14.25 GHz sau 29.50-30.00 GHz Pământ-spațiu;
▪ ECC/DEC/(05)10 privind libera circulație și utilizare a stațiilor de sol pe nave
operând în cadrul rețelelor de servicii fix prin satelit în benzile de frecvență 14,0-14,5
GHz (Pământ-spațiu), 10,7-11,7 GHz (spațiu-Pământ) și 12,5-12,75 GHz (spațiuPământ);
▪ ECC/DEC/(05)11 privind libera circulație și utilizare a stațiilor de sol pe aeronave
(AES) în benzile de frecvență 14,0-14,5 GHz (Pământ-spațiu), 10,7-11,7 GHz (spațiuPământ) și 12,5-12,75 GHz (spațiu-Pământ);
▪ Stații și sisteme de sol funcționând în cadrul serviciului fix prin satelit în benzile de

frecvență 14,0-14,5 GHz (Pământ-spațiu), 10,7-12,75 GHz (spațiu-Pământ), conform
următoarelor decizii CEPT.
2. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi
Proiectul hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la modificarea
Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 126 din 02.06.2009 cu privire la
stabilirea categoriilor de frecvenţe radio şi echipamente radio a căror utilizare este permisă
fără obţinerea unei licenţe sau a permisului tehnic prevede introducerea în lista
frecvențelor radio și echipamentelor radio ce pot fi utilizate fără necesitatea obținerii de către
utilizatorii acestor terminale a unei licențe sau a unui permis tehnic pentru utilizarea și
circulația echipamentelor fixe la sol. Permisiunea dată se referă la echipamentele terminale la
sol și cele aflate în mișcare la bordul aeronavelor, garniturilor de tren, navelor, transportului
rutier.
3.
Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Nu este necesitate.
4. Fundamentarea economico-financiară
Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului proiect de
Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI nu sunt necesare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în temeiul și în
conformitate cu cerințele legislației naționale și europene, nu vine în contradicție cu legislația
națională și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
Astfel, în urma aprobării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea sau
completarea cadrului normativ conex.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional, proiectul hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI a fost plasat pe pagina
web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul Transparența decizională,
secțiunea Consultări pe pagina web, pentru perioada 15.06.2022 – 05.07.2021.
În perioada consultării publice nu au fost recepționate comentarii pe marginea proiectului.
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