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NOTA 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. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:  

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei (ANRCETI) 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile 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 armonizării la Decizia 

ECC/DEC(20)01 și este conformă prevederilor Recomandării ERC 70-03 care se 

referă la utilizarea dispozitivelor cu rază mică de acțiune, având în vedere că Republica 

Moldova este țară membră a CEPT. 

Recomandarea ERC 70-03 stabilește poziția CEPT privind spectrul comun, care poate 

fi desemnat pentru aplicațiile privind dispozitivele cu rază mică de acțiune (SRD) și 

este un document de referință care ajută la elaborarea reglementărilor naționale privind 

spectrul de frecvențe. Recomandarea ERC 70-03 reprezintă poziția cea mai acceptată 

în cadrul CEPT, încurajează și recomandă autorităților naționale să revizuiască și să 

actualizeze periodic legislația națională emisă în acest scop. 

Producătorii și proiectanții SRD trebuie să ia în considerare, că SRD funcționează într-

un mediu cu spectru comun și există potențialul de interferență din partea altor 

echipamente radio.   
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Proiectul are ca scop armonizarea legislației naționale la legislația Uniunii Europene, 

în special la Recomandările ERC și Deciziile ECC/DEC privind utilizarea spectrului de 

frecvențe radio. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Modificările propuse prin proiectul hotărârii se referă la permisiunea operării 

dispozitivelor WAS/RLAN de generație nouă, în conformitate cu Decizia de punere în 

aplicare (UE) 2021/1067 a Comisiei din 17 iunie 2021 privind utilizarea armonizată a 
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spectrului radio din banda de frecvențe de 5945-6425 MHz pentru instalarea sistemelor 

de acces pe suport radio, inclusiv a rețelelor locale cu acces pe suport radio 

(WAS/RLAN) și deciziei ECC/DEC(20)01. 

Decizia Comisiei Europene stabilește că până la 1 decembrie 2021, statele membre UE 

desemnează și pun la dispoziție în mod neexclusiv, fără interferențe și fără protecție, 

banda de frecvențe de 5945-6425 MHz pentru instalarea WAS/RLAN cu respectarea 

condițiilor tehnice stabilite.  

5. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor 

suplimentare atât din partea utilizatorilor, producătorilor și proiectanților SRD cât și a 

statului. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul Hotărârii este elaborat în temeiul și în conformitate cu cerințele legislației 

naționale și europene și nu vine în contradicție cu legislația națională și tratatele 

internaționale la care Republica Moldova este parte. 

Proiectul Hotărârii se încorporează perfect în sistemul actelor normative în vigoare, cu 

care se află în conexiune, și nu necesită modificarea și completarea cadrului normativ 

existent sau elaborarea suplimentară a altor acte normate sau reglementări pentru 

implementarea acestuia. 

7. Avizarea şi 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 expus 

spre consultare publică, de la data de 10.02.2022 până la data de 03.03.2022, inclusiv 

pe pagina web oficială a ANRCETI, compartimentele:  

https://www.anrceti.md/news_100222 și https://www.anrceti.md/consultation/current.  

Propuneri și obiecții la proiect, în perioada de consultare publică, nu au parvenit în 

adresa ANRCETI. 

De asemenea, ANRCETI a solicitat, autorităților interesate, I.P. "Serviciul Național de 

Management al Frecvențelor Radio (scrisoarea nr. 02-DRAS/180 din 10.02.2022) și 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (scrisoarea nr. 02-DRAS/181 din 

10.02.2022) să avizeze proiectul de hotărâre. Atât I.P. ”SNMFR” (scrisoarea cu nr. 

06/1-116 din 15.02.2022) cât și MIDR (scrisoarea nr. 09-813 din 17.02.22) au informat 

ANRCETI despre lipsa de obiecții și propuneri la acest proiect.  
 

 

Director adjunct ANRCETI    Andrei MUNTEAN 
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