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D E C I Z I E 

 

mun.Chişinău 

 

din 5 iunie 2015                                       Nr. 11 

 

 

bd. Ştefan cel Mare,134,                   Telefon:                            Fax:                                            E-mail: office@anrceti.md 

MD-2012,  Chişinau                         +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85                      www.anrceti.md  

privind stabilirea condiţiilor de utilizare, de către persoanele din Republica Moldova, a 

staţiilor de radioamator pentru serviciul de amator în ţările de peste hotarele Republicii 

Moldova şi aprobarea formularelor tip ale permiselor tehnice CEPT şi CEPT Novice 

 

În temeiul art. 8 alin. (4) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. a), h), art. 10 alin (1) lit. c) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr.51- 54, art.155) 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 (ANRCETI), aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iunie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2008, nr.143-144, art.917);  

 

Avînd în vedere Recomandările Conferinţei Europene pentru Poştă şi Telecomunicaţii 

(CEPT) - CEPT T/R 61-01 ”Radio Amateur Licence” din 1985 cu modificările ulterioare 

(ediţia 15.01.2015) şi CEPT ECC (05) 06 ”Novice Radio Amateur Licence”, din 05 octombrie 

2005 cu modificările ulterioare (ediţia din 05.01.2015); Regulamentul de radiocomunicaţii 

pentru serviciul de amator din Republica Moldova aprobat prin Ordinul Ministerului 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 29 din 29.03.2013 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2013, nr.116-118 art.740); 

 

În scopul excluderii prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, 

mediului înconjurător şi securităţii statului, Consiliul de Administraţie 

 

DECIDE:  

1. Se stabilesc condiţiile de utilizare, de către persoanele din Republica Moldova, a 

staţiilor de radiocomunicaţii pentru serviciul de radioamator în ţările membre CEPT de peste 

hotarele Republicii Moldova după cum urmează: 

1.1 Activitatea de radioamator prin utilizarea, de către persoanele din Republica 

Moldova, a staţiilor de emisie-recepţie este permisă în ţările de peste hotarele Republicii 

Moldova persoanelor care deţin permisul tehnic CEPT  eliberat în acest sens de către Agenţia 

Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI). 

1.2 Permisele tehnice sunt de 3 clase: A, B şi C. 
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1.3 Conform Recomandării CEPT T/R 61-01 ”Radio Amateur Licence” din 1985 cu 

modificările ulterioare (ediţia 15.01.2015), permisele tehnice de radioamator de clasa A şi B 

sunt echivalente Permisului tehnic CEPT. 

1.4 Conform Recomandării CEPT ECC 05(06) ”Novice Radio Amateur Licence”, 

din 05 octombrie 2005 cu modificările ulterioare (ediţia din 05.01.2015), permisul tehnic de 

radioamator de clasa C este echivalent permisului tehnic CEPT Novice. 

1.5 Permisul tehnic CEPT/CEPT Novice se eliberează oricărei persoane ce deţine un 

certificat de radioamator emis în Republica Moldova, sau oricărei persoane rezidente în 

Republica Moldova care are un certificat emis în străinătate, recunoscut CEPT, în baza unei 

solicitări adresate în scris ANRCETI conform cererii tip (Anexa 1 la prezenta decizie), însoţită 

de următoarele documente: 

1) copia de pe buletinul de identitate; 

2) copia de pe certificatul de radioamator de categoria respectivă;o fotografie recentă 

3x4 cm, tip paşaport; 

3) avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio, eliberat de către Î.S. 

„Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (CNFR). 

1.6 Permisul tehnic CEPT/CEPT Novice va însoţi în permanenţă staţia de radioamator 

pentru care a fost eliberat. 

1.7 ANRCETI eliberează permisul tehnic CEPT/CEPT Novice în termen de cel mult 30 

zile de la data depunerii cererii însoţită de documentelor solicitate.  

1.8 Permisul tehnic CEPT/CEPT Novice nu este transmisibil altei persoane. 

1.9 Durata de valabilitate a permisului tehnic CEPT/CEPT Novice este de 3 ani. 

1.10 Permisul tehnic CEPT/CEPT Novice oferă dreptul la operarea staţiei de radioamator 

corespunzătoare clasei permisului tehnic CEPT/CEPT Novice utilizând indicativul atribuit. 

1.11 Permisul tehnic CEPT/CEPT Novice nu oferă dreptul de a presta activitate 

economică sau de a efectua operaţiuni comerciale. 

1.12 Pentru permisul tehnic CEPT clasa A, solicitantul trebuie să deţină permisul tehnic  

naţional clasa A şi certificatul de radioamator clasa A. 

1.13 Pentru permisul tehnic CEPT clasa B, solicitantul trebuie să deţină permisul tehnic 

naţional clasa B şi certificatul de radioamator clasa B. 

1.14 Pentru permisul tehnic CEPT NOVICE, solicitantul trebuie să deţină permisul 

tehnic  naţional de clasa C şi certificatul de radioamator clasa C. 

1.15 Indicativele atribuite la obţinerea permisului tehnic CEPT/CEPT Novice se vor 

păstra de-a lungul întregii perioade de valabilitate a acesteia, inclusiv în situaţia schimbării 

adresei domiciliului. 

1.16 Condiţii de utilizare a staţiei de radioamator în baza permisului tehnic 

CEPT/CEPT Novice: 

1) La utilizarea staţiei de radioamator, titularul permisului tehnic CEPT are obligaţia să 

respecte prevederile Recomandării CEPT T/R 61-01 ”Radio Amateur Licence” din 1985 cu 

modificările ulterioare (ediţia 15.01.2015) şi să utilizeze indicativul său de apel naţional 
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precedat de prefixul indicativului de apel al ţării vizitate prevăzut în Anexa 2 din 

Recomandarea CEPT T/R 61-01. 

2) La utilizarea staţiei de radioamator, titularul permisului tehnic CEPT Novice are 

obligaţia să respecte prevederile Recomandării CEPT ECC (05) 06 ”Novice Radio Amateur 

Licence”, din 05 octombrie 2005 cu modificările ulterioare (ediţia din 05.01.2015) şi să 

utilizeze indicativul său de apel naţional precedat de prefixul indicativului de apel al ţării 

vizitate prevăzut în Anexa 2 din Recomandarea CEPT ECC (05) 06. 

3) La utilizarea staţiei de radioamator, titularul permisului tehnic CEPT/CEPT Novice 

are obligaţia să respecte: 

a) prevederile reglementărilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) din 

domeniul radiocomunicaţiilor; 

b) prevederile Standardului Institutului European de Standardizare - ETSI EN 301 783-

1 V1.2.1 (2010-07) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land 

Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment; 

c) recomandările şi reglementările în vigoare ale ţării vizitate; 

d) orice restricţii privind condiţiile naţionale şi locale de natură tehnică sau vizînd 

autorităţile publice ale ţării vizitate; 

e) prevederile Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din 

Republica Moldova aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor nr. 29 din 29.03.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-

118, art.740). 

4) Titularul permisului tehnic CEPT/CEPT Novice are obligaţia: 

a) să acorde o atenţie deosebită la diferenţa în alocarea de frecvenţe pentru serviciile de 

radioamatori în cele trei regiuni UIT; 

b) să prezinte, la solicitare, permisul tehnic CEPT/CEPT Novice autorităţilor respective 

din ţara vizitată. 

5) Prefixul indicativului de apel şi semnul naţional de apel trebuie să fie separate de 

caracterul "/" (telegraphy) sau de cuvântul “stroke” (telephony). 

4) Titularul permisului tehnic CEPT/CEPT Novice nu poate solicita protecţie împotriva 

interferenţelor dăunătoare. 

5) Echivalenţa între Licenţele/Permisele tehnice ”CEPT” şi permisele tehnice naţionale 

ale ţărilor CEPT este indicată în Anexa 2 din Recomandarea CEPT T/R 61-01. 

6) Echivalenţa între Licenţele/Permisele tehnice ”CEPT Novice” şi permisele tehnice 

naţionale ”Novice” ale ţărilor CEPT este indicată în Anexa 2 din Recomandarea CEPT ECC 

(05) 06. 

1.17 Prelungirea, modificarea şi retragerea permisului tehnic CEPT/CEPT Novice 

1) Prelungirea valabilităţii permisului tehnic CEPT/CEPT Novice se efectuează în baza 

unei cereri scrise, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării valabilităţii dar 

nu mai devreme de 6 luni până la această dată, însoţită de următoarele documente: 

a) copia de pe buletinul de identitate; 

b) o fotografie recentă 3x4 cm, tip paşaport; 

c) avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio, eliberat de către Î.S. 

„Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (CNFR). 

2) Indicativele radioamatorilor care nu au solicitat în termenul prevăzut la alin. 1) 

prelungirea, nu vor fi atribuite o perioadă de 10 ani. 

3) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea permisului tehnic CEPT/CEPT Novice va fi 

anunţată în scris ANRCETI în termen de 15 zile de la constatare. 
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4) ANRCETI va elibera duplicatul permisului tehnic CEPT/CEPT Novice la solicitarea 

expresă a titularului în termen de 15 zile. 

5) Pentru modificarea datelor înscrise în permisul tehnic CEPT/CEPT Novice titularul 

trebuie să depună la ANRCETI o cerere de modificare însoţită de copii legalizate ale 

documentelor care atestă necesitatea modificării solicitate. 

6) Permisul tehnic CEPT/CEPT Novice poate fi retras de către ANRCETI în 

următoarele situaţii: 

a) la cererea titularului însoţită de permisul tehnic CEPT/CEPT Novice, în original; 

b) titularul nu se supune somaţiei emise de către ANRCETI, ca urmare a abaterilor de 

la prezenta reglementare, caz în care ANRCETI emite o decizie de retragere; decizia de 

retragere va fi comunicată titularului permisului CEPT/CEPT Novice. 

7) Indicativele radioamatorilor cu permise tehnice CEPT/CEPT Novice retrase nu vor 

fi atribuite o perioadă de 3 ani. 

8) Permise retrase se anulează de către ANRCETI. 

 

2. Se aprobă Formularul tip al permisului tehnic CEPT conform Anexei 2 la prezenta 

decizie. 

3. Se aprobă Formularul tip al permisului tehnic CEPT Novice conform Anexei 3 la 

prezenta decizie. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe pagina de Internet 

a ANRCETI. 

 

 

Preşedintele Consiliului      Grigore VARANIŢA 

de Administraţie       

 

Membrii Consiliului      Corneliu JALOBA 

de Administraţie 

  Iurie URSU 



5 

Anexa 1 

 

la Decizia Consiliului de Administraţie al 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

 Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

 nr. 11 din 5 iunie 2015 

 

Către ANRCETI 

bd. Ştefan cel Mare, nr. 134, 

MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova 

 

FORMULARUL TIP  

AL CERERII PENTRU PERMISUL TEHNIC CEPT/CEPT NOVICE  

 

I. Datele referitoare la solicitant 

Nume/Prenume: 

Data naşterii (/zz/ll/aa)______________________________________________________________________ 

Locul naşterii:_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Domiciliul 

Strada:_____________________________________                   Nr.____      Bl.____     Apt.____ 

Municipiul/Raionul: 

Localitatea: Cod poştal: 

Tel: Fax: 

E-mail: 

CERERE 

 

II. Prin prezenta solicit eliberarea permisului tehnic □CEPT  □CEPT Novice pentru utilizarea staţiei de 

radioamator 

III. Solicitantul anexează următoarele documente care fac parte integrantă din cererea tip: 

□copia de pe buletinul de identitate; 

□copia de pe certificatul de radioamator de categoria respectivă; 

□o fotografie recentă 3x4 cm, tip paşaport; 

□copia avizului privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio, eliberat de către Î.S. „Centrul 

Naţional pentru Frecvenţe Radio” (CNFR). 

IV. Solicitantul a luat cunoştinţă de conţinutul actelor normative şi reglementările în vigoare naţionale şi 

internaţionale din domeniul radiocomunicaţiilor şi activităţii de radioamator. 

 

V. Solicitantul îşi asumă, pe propria răspundere, responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor şi 

obligaţiilor prevăzute de legislaţia şi reglementările naţionale, internaţionale precum şi ale ţării vizitate 

aferente activităţii de radioamator şi pentru veridicitatea datelor şi documentelor prezentate.  

 

 

 

Semnătura solicitantului  ______________ 

                                     (data)
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Anexa 2 

la Decizia Consiliului de Administraţie al 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

 Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

 nr. 11 din 5 iunie 2015 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ  PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 

 

NATIONAL REGULATORY AGENCY FOR ELECTRONIC 

COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

 

 

L'AGENCE NATIONALE DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES ET DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION 

 

 

NATIONALE AGENTUR FÜR REGULIERUNG DER ELEKTRONISCHEN 

KOMMUNIKATION UND INFORMATIONSTECHNOLOGIE 

 

 

 

PERMIS TEHNIC DE RADIOAMATOR CEPT 

 

 

  CEPT RADIO AMATEUR LICENCE 

 

 

LICENCE DE RADIO AMATEUR CEPT  

 

 

CEPT AMATEURFUNKGENEHMIGUNG 

 

 

Nr. ___________________ 
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Titularul este autorizat să deţină şi să utilizeze o staţie de radioamator în conformitate cu: 

Decizia Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 11 din 5 iunie 2015. 

 

Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova aprobat 

prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 29 din 29.03.2013.  

 

Titularul este de asemenea autorizat să utilizeze staţia sa în ţările care aplică recomandarea 

CEPT T/R 61-01 şi se va conforma acesteia. 

 

He is allowed to use his station in the countries applying Recommendations CEPT T/R 61-01 

in conformity with this recommendation. 

 

Il est autorise à utiliser sa station dans les pays qui appliquent la Recommandation CEPT T/R 

61-01 et conformément a celle-ci. 

 

Er ist ihm ebenfalls erlaubt seine station in den ländern die EMPFEHLUNGEN Cept T/R 61-

01 handhaben in übereinstimmung und dieser, zu gebrauchen. 

 

Numele – Name – Nom – Inhabers 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Prenumele – First Name – Prénom – Vorname 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Data şi locul naşterii – Date and place of birth – Date et lieu de naissance – Geburtsdatum 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Domiciliul – Place of residence – Domicile – Wohnort 

 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Amplasamente staţii – Locations –  Emplacements – Funkstation orte 

 

1.__________________________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________________________ 

 

4.__________________________________________________________________________ 
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LOC  

 

PENTRU 

 

FOTOGRAFIE 

 

 

Data eliberării                                                                                 Semnătura 

Date of issue                                                                          Signature of issuing  

____________ Administration 

                                                                                             ____________________ 

 

 

 

Valabil până la 

Valid until 

____________ 

 

 

 

Clasa – Class – Clase – Klasse 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Indicativ de apel – Call sing – Indicatif d'appel – Rufzeichen 

 

____________________________________________________________________________ 
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Anexa 3 

 

la Decizia Consiliului de Administraţie al 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

 Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

 nr. 11 din 5 iunie 2015 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ  PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 

 

NATIONAL REGULATORY AGENCY FOR ELECTRONIC 

COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

 

 

L'AGENCE NATIONALE DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES ET DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION 

 

 

NATIONALE AGENTUR FÜR REGULIERUNG DER ELEKTRONISCHEN 

KOMMUNIKATION UND INFORMATIONSTECHNOLOGIE 

 

 

 

PERMIS TEHNIC DE RADIOAMATOR CEPT NOVICE 

 

 

  CEPT NOVICE RADIO AMATEUR LICENCE 

 

 

LICENCE DE RADIO AMATEUR CEPT NOVICE 

 

 

CEPT NOVICE AMATEURFUNKGENEHMIGUNG 

 

 

Nr. ________________ 
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Titularul este autorizat să deţină şi să utilizeze o staţie de radioamator în conformitate cu: 

Decizia Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 11 din 5 iunie 2015.  

 

Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova aprobat 

prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 29 din 29.03.2013.  

 

Titularul este de asemenea autorizat să utilizeze staţia sa în ţările care aplică recomandarea 

CEPT ECC (05) 06 şi se va conforma acesteia. 

 

He is allowed to use his station in the countries applying Recommendations CEPT ECC (05) 

06 in conformity with this recommendation. 

 

Il est autorise à utiliser sa station dans les pays qui appliquent la Recommandation CEPT ECC 

(05) 06 et conformément a celle-ci. 

 

Er ist ihm ebenfalls erlaubt seine station in den ländern die EMPFEHLUNGEN CEPT ECC 

(05) 06 handhaben in übereinstimmung und dieser, zu gebrauchen. 

 

Numele – Name – Nom –  Inhabers 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Prenumele – First Name – Prénom – Vorname 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Data şi locul naşterii – Date and place of birth – Date et lieu de naissance – Geburtsdatum 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Domiciliul – Place of residence – Domicile – Wohnort 

 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Amplasamente staţii – Locations – Emplacements – Funkstation orte 

 

1.__________________________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________________________ 

 

4.__________________________________________________________________________ 
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LOC  

 

PENTRU 

 

FOTOGRAFIE 

 

 

Data eliberării                                                                                 Semnătura 

Date of issue                                                                          Signature of issuing  

____________ Administration 

                                                                                             ____________________ 

 

 

 

Valabil până la 

Valid until 

____________ 

 

 

 

Clasa – Class – Clase – Klasse 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Indicativ de apel – Call sing – Indicatif d'appel –Rufzeichen 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


