
Republica Moldova

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
ELECTRONICE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

HOTĂRÂRE Nr. 37 
din 08-07-2022

pentru modi�carea Hotărîrii Consiliului de Administrație
al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații 

Electronice și Tehnologia Informației nr. 126 din 2 iunie
2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvențe

radio și echipamente radio a căror utilizare este permisă
fără obținerea unei licențe sau a permisului tehnic

Publicat : 15-07-2022 în Monitorul O�cial Nr. 208-216 art. 813
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, Consiliul de Administraţie

HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărîrea  Consiliului  de  Administraţie  al  Agenţiei  Naţionale  pentru Reglementare în 

Comunicaţii  Electronice  şi Tehnologia  Informaţiei  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) se modifică după cum urmează:

În Anexă la Hotărîre:
1) Tabelul 14: se completează cu poziția 9 cu următorul cuprins:
 



9.14.0-
14.5

GHzStații și sisteme de sol funcționînd în cadrul rețelelor operate de furnizori  autorizați în
Republica Moldova din cadrul serviciului fix  prin satelit în benzile de frecvență 14,0-
14,5 GHz (Pămînt-spațiu), 10,7-12,75 GHz (spațiu-Pămînt), conform următoarelor
decizii CEPT:
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 (Pămînt-spațiu), 10,7-11,7 GHz (spațiu-
Pămînt) și 12,5-12,75 GHz (spațiu-Pămînt);
ECC/DEC/(05)10 privind libera circulație și utilizare a stațiilor de sol pe nave operînd
în cadrul rețelelor de servicii fixe prin satelit în benzile de frecvență 14,0-14,5 GHz
(Pămînt-spațiu), 10,7-11,7 GHz (spațiu-Pămînt) și 12,5-12,75 GHz (spațiu-Pămînt);
ECC/DEC/(06)03 exceptarea de la licențiere individuală a stațiilor teminale de satelit
de putere înaltă (HEST), operînd în benzile de frecvență 10.70-12.75 GHz sau 19.70-
20.20 GHz spațiu-Pămînt și 14.00-14.25 GHz sau 29.50-30.00 GHz Pămînt-spațiu;
ECC/DEC/(06)02 exceptarea de la licențiere individuală a stațiilor teminale de satelit
de putere mică (LEST) operînd în benzile de frecvență 10.70-12.75 GHz sau 19.70-
20.20 GHz spațiu-Pămînt și 14.00-14.25 GHz sau 29.50-30.00 GHz Pămînt-spațiu;
ECC/DEC/(18)04 privind utilizarea armonizată, scutirea de la licențiere individuală și
libera circulație și utilizare a stațiilor de sol în mișcare (ESIM) comunicвnd cu sisteme
prin satelit GSO FSS în benzile de frecvență 14,0-14,5 GHz și 10,7-12,75 GHz;
ECC/DEC/(18)05 privind utilizarea armonizată, exceptarea de la licențiere și libera
circulație de terminale ESIM (Earth Station In Motion) comunicînd cu sateliți non-
geostaționari funcționînd în serviciul fix  prin satelit în benzile de frecvență 14,0-14,5
GHz și 10,7-12,75 GHz;
ECC/DEC/(17)04 privind utilizarea armonizată, exceptarea de la licențiere și libera
circulație de terminale fixe comunicînd cu sateliți non-geostaționari funcționînd în
serviciul fix  prin satelit în benzile de frecvență 14,0-14,5 GHz și 10,7-12,75 GHz.

 
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii

Moldova.
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