
 
O R D I N 

cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice 

„Parametrii tehnici de emisie a dispozitivelor cu rază mică 

de acţiune” 

  

nr. 82  din  19.10.2015 

  
Monitorul Oficial nr.297-300/2187 din 30.10.2015 

  

* * * 

În temeiul prevederilor art.24 alin.(4) 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, pct.8 subpct.1) din Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.389 din 17 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, 

art.460), cu modificările ulterioare, şi în baza Recomandării ERC 70-03 aprobată de Conferinţa 

Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT), cu modificările şi 

completările ulterioare, 

ORDON: 
1. Reglementarea tehnică „Parametrii tehnici de emisie a dispozitivelor cu rază mică de 

acţiune”, aprobată prin Ordinul ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nr.16 din 21 

februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1) La capitolul II pct.4 se adaugă definiţia: putere efectiv radiată – produsul dintre puterea 

emisă în antenă şi coeficientul de amplificare al antenei în raport cu un dipol λ/2, într-o direcţie 

determinată; 

2) La capitolul II pct.5 se adaugă abrevieri noi în ordine alfabetică: 

  
APC – Controlul adaptiv al puterii (Adaptive Power Control) 

CEPT – Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii 

BFWA – Acces fără fir de bandă largă la puncte fixe (Broadband Fixed Wireless Access) 

DAA – Detectează şi evită (Detect and Avoid) 

DFS – Selectare dinamică a frecvenţei (Dynamic Frequency Selection) 

ECC – Comitetul Comunicaţiilor Electronice al CEPT 

e.i.r.p. – Putere efectiv radiată izotropic 

ER-GSM – Spectru extins GSM pentru calea ferată (Extended spectrum for GSM for Railways) 

FWS – Sistem fix fără fir (Fixed Wireless Systems) 

LAES – Aplicaţie de Localizare pentru Serviciul Salvatori (Location Application for – Emergency 

Services) 

LT2 – Urmărirea localizării de tipul 2 (Location Tracking Type 2) 

MBANS – Sistem de Reţele locale medicale (Medical Body Area Network Systems) 

SRR – Radare de rază mică în autovehicule (Short Range Radars) 

TTT – Sisteme de control al traficului şi siguranţei rutiere (Transport & Traffic Telematics) 

WIA – Aplicaţii Industriale fără fir (Wireless Industrial Applications) 

  

3) La cap.IV subpct.9.1 tabelul din pct.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  
2. CONDIŢII TEHNICE: 

  

Banda de Puterea / Ciclul Ecartul între Note 

TEXT=HGHG20100517389
TEXT=HGHG20100517389
TEXT=DE452014022116
TEXT=DE452014022116


frecvenţă Cîmpul 

magnetic 

funcţional canale 

a 6765 – 

6795 kHz 

42 dBμA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără ecart Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 

specificaţia IR-009 

b 13,553 – 

13,567 

MHz 

42 dBμA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără ecart Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 

specificaţia IR-009 

c 26,957 – 

27,283 

MHz 

42 dBμA/m la 

10 m 10 mW 

Fără restricţii Fără ecart Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 

specificaţia IR-009 

c1 26,995; 

27,045; 

27,095; 

27,145; 

27,195 

MHz 

100 mW e.r.p. ≤ 0,1% ≤ 10 kHz Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 

specificaţia IR-008 

d 40,660 – 

40,700 

MHz 

10 mW e.r.p. Fără restricţii Fără ecart  

e 138,20 – 

138,45 

MHz 

10 mW e.r.p. ≤ 1% Fără ecart  

e1 169,400 – 

169,475 

MHz 

500 mW e.r.p. ≤ 1% ≤ 50 kHz Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 

specificaţiile IR-002 şi 

IR-010 

e2 169,4000 – 

169,4875 

MHz 

10 mW e.r.p. ≤ 1% Fără ecart Echipamentele care 

concentrează sau conţin 

echipamente individuale 

sunt excluse 

e3 169,4875 – 

169,5875 

MHz 

10 mW e.r.p. ≤ 0,001%, cu 

excepţia 00
00

-

06
00

, ora 

locală, cînd ≤ 

0,1% 

Fără ecart Echipamentele care 

concentrează sau conţin 

echipamente individuale 

sunt excluse.  

Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 

specificaţia IR-010 

e4 169,5875 – 

169,8125 

MHz 

10 mW e.r.p. ≤ 0,1%  Echipamentele care 

concentrează sau conţin 

echipamente individuale 

sunt excluse 

f 433,05 – 

434,79 

MHz 

10 mW e.r.p. ≤ 10% Fără ecart  

f1 433,05 – 

434,79 

MHz 

1 mW e.r.p. -

13 

dBm/10kHz 

≤ 100% Fără ecart Densitatea de putere este 

limitată la -13 dBm/10 

kHz pentru modulaţie de 

bandă largă cu lărgimea 

de bandă mai mare de 

250 kHz 

f2 434,04 – 

434,79 

MHz 

10 mW e.r.p. ≤ 100% ≤ 25 kHz  

g1 863 – 870 

MHz  

(Nota 3.3; 

3.4 şi 3.6) 

25 mW e.r.p. ≤ 0,1% sau 

LBT 

(Nota 3.1 şi 

3.5) 

≤ 100 kHz 

pentru 47 sau 

mai multe 

canale (Nota 

3.2) 

Modulaţie FHSS 

25 mW e.r.p.  ≤ 0,1% sau Fără ecart Modulaţie DSSS.  



(Nota 3.11) 

densitatea de 

putere -4,5 

dBm/100 kHz 

LBT 

(Nota 3.1; 3.5 

şi 3.6) 

Altă modulaţie de bandă 

largă în afară de FHSS 

25 mW e.r.p. ≤ 0,1% sau 

LBT 

(Nota 3.1 şi 

3.5) 

≤ 100 kHz 

pentru 1 sau 

mai multe 

canale (Nota 

3.2 şi 3.7) 

Modulaţie de bandă 

îngustă/ largă 

g1.1 868,00 – 

868,60 

MHz 

(Nota 3.4) 

25 mW e.r.p. ≤ 1% sau LBT 

(Nota 3.1) 

Fără ecart, 

pentru 1 sau 

mai multe 

canale (Nota 

3.2) 

Modulaţie de bandă 

îngustă/ largă 

g1.2 868,70 – 

869,20 

MHz 

(Nota 3.4) 

25 mW e.r.p. ≤ 0,1% sau 

LBT 

(Nota 3.1) 

Fără ecart, 

pentru 1 sau 

mai multe 

canale (Nota 

3.2) 

Modulaţie de bandă 

îngustă/ largă 

g1.3 869,40 – 

869,65 

MHz 

(Nota 3.4) 

500 mW e.r.p. ≤ 10% sau 

LBT 

(Nota 3.1) 

25 kHz, pentru 

1 sau mai multe 

canale 

Modulaţie de bandă 

îngustă/ largă 

g1.4 869,70 – 

870,00 

MHz 

5 mW e.r.p. Fără restricţii Fără ecart, 

pentru 1 sau 

mai multe 

canale 

Modulaţie de bandă 

îngustă/ largă 25 mW e.r.p. ≤ 1% sau LBT 

g2 870 – 876 

MHz 

25 mW e.r.p. ≤ 0,1% Pentru 

protejare ER-

GSM (873-876 

MHz), ciclul 

de lucru este ≤ 

0,01% 

≤ 200 kHz Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 

specificaţiile IR-002 şi 

IR-005 

g2.1 870,000 – 

875,800 

MHz 

25 mW e.r.p. ≤ 0,1% Pentru 

protejare ER-

GSM (873-876 

MHz), ciclul 

de lucru este ≤ 

0,01% 

≤ 600 kHz Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 

specificaţiile IR-002 şi 

IR-005 

g3 915 – 921 

MHz 

25 mW e.r.p. ≤ 0,1% Pentru 

protejare ER-

GSM (918-921 

MHz), ciclul 

de lucru este ≤ 

0,01% 

≤ 200 kHz Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 

specificaţiile IR-010 şi 

IR-011 

g3.1 915,200 – 

920,800 

MHz 

25 mW e.r.p. 

cu excepţia a 4 

canale 

menţionate în  

(Nota 3.17), 

unde se aplică 

100 mW 

≤ 1% Pentru 

protejare ER-

GSM (918-

920,8 MHz), 

ciclul de lucru 

este ≤ 0,01% 

≤ 600 kHz cu 

excepţia a 4 

canale 

menţionate în 

(Nota 3.17), 

unde se aplică 

≤ 400 kHz 

Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 

specificaţiile IR-010 şi 

IR-011 

h 2400 – 

2483,5 

MHz 

10 mW e.i.r.p. Fără restricţii Fără ecart Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 

specificaţiile IR-003 şi 

IR-006 

i 5725 – 

5875 MHz 

25 mW e.i.r.p. Fără restricţii Fără ecart  

j 24,00 – 

24,25 GHz 

100 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii Fără ecart Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 



specificaţia IR-005 

k 61,0 – 61,5 

GHz 

100 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii Fără ecart  

k1 57 – 64 

GHz 

100 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii Fără ecart  

l 122 – 

122,25 

GHz 

10 dBm 

e.i.r.p./ 250 

MHz şi -48 

dBm/MHz la 

30° elevaţie 

Fără restricţii Fără ecart  

l1 122,25 – 

123,0 GHz 

100 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii   

m 244 – 246 

GHz 

100 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii Fără ecart  

n 3,1 – 4,8 

GHz 6 – 9 

GHz 

* * * Generic bandă ultra 

largă  

* Cerinţele detaliate vezi 

în Decizia ECC 

/DEC/(06)04 

n1 6,0 – 8,5 

GHz 

* * * Bandă ultra largă la 

bordul aeronavelor.  

* Cerinţele detaliate vezi 

în Decizia 

ECC/DEC/(12)03 

  

4) La cap.IV subpct.9.1 în tabelul din pct.3 se introduc modificări:  

a) în subpct.3.8 sintagma „2g1 - g2 - g3 - g4” se substituie cu sintagma „2g1 - 2g2 - 2g3 - 

2g4”; 

b) în subpct.3.10 sintagma „2c, 2d, 2f - f1 - f2, 2h şi 4i” se substituie cu sintagma „2c, 2d, 

2f - 2f1 - 2f2, 2h şi 4i”; 

с) în subpct.3.11 sintagma „2f - f1 - f2” se substituie cu sintagma „2f - 2f1 - 2f2”; 

d) în subpct.3.14 sintagma „2g1 - g2 - g3” se substituie cu sintagma „2g1 - 2g2 - 2g3”. 

5) La cap.IV subpct.9.1 în tabelul din pct.3 se adaugă subpct.3.17: „Frecvenţele de centru 

ale canalelor sunt 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz şi 919,9 MHz. Lărgimea de bandă a 

canalului este 400 kHz”. 

6) La cap.IV denumirea subpct.9.2 se expune în redacţie nouă: „IR-002-MDA – Dispozitive 

cu rază mică de acţiune destinate detectării şi acumulării de date”. 

7) La cap.IV subpct.9.2 pct.1 se adaugă noi domenii de aplicare: 

„Specificaţia tehnică IR-002 conţine benzile de frecvenţe şi reglementările precum şi 

parametrii informativi recomandaţi pentru un număr specific de dispozitive, care include: 

- Detectarea de urgenţă a victimelor şi obiectelor de valoare cum ar fi detectarea victimelor 

avalanşelor; 

- Citirea indicaţiilor aparatelor de măsură; 

- Senzori (de apă, gaz şi electricitate; instrumente meteorologice; măsurarea poluării; 

datelor de mediu, cum ar fi nivelele alergenilor (polen, praf), poluarea electromagnetică 

(activitatea solară, zgomot) şi elemente de acţionare (dispozitive de control cum ar fi 

semafoarele rutiere); 

- MBANS, utilizate pentru colectarea datelor medicale, sunt destinate pentru a fi utilizate 

în instituţiile medicale cît şi la domiciliul pacienţilor. Concepute ca reţele locale de putere mică, 

utilizate pentru transmiterea datelor non-voce de la şi spre dispozitivele medicale, în scopul 

monitorizării, diagnosticării şi tratării pacienţilor; 

- WIA utilizate ca radiocomunicaţii în medii industriale, ce includ monitorizarea şi 

comunicaţiile de serviciu, senzori fără fir şi mecanisme de acţionare.” 

8) La cap.IV subpct.9.2, tabelul din pct.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  



2. CONDIŢII TEHNICE: 
  

Banda de 

frecvenţă 

Cîmpul 

magnetic 

Ciclul funcţional Ecartul 

între 

canale 

Note 

a 456,9 – 

457,1 

kHz 

7 

dBμA/m 

la 10 m 

Fără restricţii Undă 

continuă – 

fără 

modulaţie 

Detectarea victimelor 

avalanşelor. 

Frecvenţa centrală este 457 

kHz 

b 169,4 – 

169,475 

MHz 

500 mW 

e.r.p. 

≤ 10% ≤ 50 kHz Telemetrie 

c 870,000 

– 

875,600 

MHz 

500 mW 

e.r.p. 

≤ 2,5% şi APC  

(Nota 3.1). Pentru 

protecţia ER-GSM 

(873-875,6 MHz), 

ciclul de lucru este ≤ 

0,01% (Nota 3.2) 

≤ 200 kHz Licenţă individuală poate fi 

necesară pentru reţele 

Metropolitane/Rurale.  

APC este necesar pentru fi 

posibilă reducerea puterii de 

emisie de la valoarea 

maximală pînă la ≤ 5 mW. 

Banda de frecvenţe la fel este 

identificată în specificaţiile 

IR-001 şi IR-005 

d1 2483,5 – 

2500 

MHz 

1 mW 

e.i.r.p. 

Mecanisme adecvate 

de partajare a 

spectrului (d/ex. LBT 

şi AFA) trebuie 

implementate de către 

echipamente şi ≤ 10% 

≤ 3 MHz Banda de frecvenţe la fel este 

identificată în specificaţia 

IR-012.  

Se aplică numai în interiorul 

instituţiilor medicale 

d2 2483,5 – 

2500 

MHz 

10 mW 

e.i.r.p. 

Mecanisme adecvate 

de partajare a 

spectrului (d/ex. LBT 

şi AFA) trebuie 

implementate de către 

echipamente şi ≤ 2% 

≤ 3 MHz Banda de frecvenţe la fel este 

identificată în specificaţia 

IR-012.  

Se aplică numai în interiorul 

domiciliului pacientului 

e 5725 – 

5875 

MHz 

≤ 400 

mW 

e.i.r.p. 

APC este necesar. 

Mecanisme adecvate 

de partajare a 

spectrului trebuie să fie 

implementate.  

(Nota 3.3) 

≥ 1 MHz şi 

≤ 20 MHz 

Pentru WIA.  

APC este necesar pentru a 

reduce e.i.r.p. pînă la ≤ 25 

mW.  

Banda de frecvenţe la fel este 

identificată în specificaţia 

IR-001 

  

9) La cap.IV subpct.9.2 în tabelul din pct.3 se adaugă subpct.3.1, 3.2 şi 3.3: 

„3.1 Un ciclu de lucru de pînă la 10% poate fi permis pentru punctele de reţea ce fac parte 

din reţele metropolitane/rurale cum ar fi utilităţi sau alte aplicaţii de colectare a datelor.” 

„3.2 Cu excepţia cazului cînd operatorul feroviar este angajat să evite interferenţe în 

canalele ER-GSM ocupate.” 

„3.3 Este necesară implementarea DFS în banda de frecvenţe 5725 – 5850 MHz pentru a 

asigura o protecţie adecvată serviciului de radiolocaţie (inclusiv radare), implementarea DAA 

este necesară în banda de frecvenţe 5725 – 5875 MHz pentru protecţia BFWA, şi în banda de 

frecvenţe 5795 – 5815 MHz pentru protecţia aplicaţiilor TTT.” 

10) La cap.IV subpct.9.3 tabelul din pct.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  
2. CONDIŢII TEHNICE: 
  

Banda de 

frecvenţă 

Puterea Ciclul funcţional Ecartul 

între 

canale 

Note 



a 2400 – 

2483,5 

MHz 

100 mW 

e.i.r.p. 

Mecanisme adecvate de 

partajare a spectrului (d/ex 

LBT, DAA) trebuie să fie 

implementate de 

echipamente 

Fără ecart Pentru modularea diferită de 

FHSS densitatea e.i.r.p. 

maximală se limitează la 10 

mW/MHz 

b 57 – 66 

GHz 

40 dBm 

e.i.r.p. 

medie 

Mecanisme adecvate de 

partajare a spectrului (d/ex 

LBT, DAA) trebuie să fie 

implementate de 

echipamente 

Fără ecart Nu se permit instalaţiile fixe 

exterioare. 

Densitatea e.i.r.p. medie 

maximală se limitează la 13 

dBm/MHz.  

Legăturile punct-punct din 

Serviciu fix sunt 

reglementate de 

ECC/REC/(05)02 şi 

ECC/REC/(09)01 

  

11) La cap.IV alin.9.5 tabelul din pct.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  
2. CONDIŢII TEHNICE: 
  

Banda de 

frecvenţă 

Puterea Ciclul funcţional Ecartul 

între 

canale 

Note 

a 870,00 – 

875,80 

MHz 

500 mW 

e.r.p.  

100 mW 

e.r.p. 

≤ 0,1% Pentru 

protejarea ER-GSM 

(873,0 – 875,8 MHz), 

ciclul de lucru este 

limitat la ≤ 0,01% 

≤ 500 

kHz 

Limita 500 mW este pentru 

aplicaţii vehicul-vehicul.  

Limita 100 mW este pentru 

aplicaţii in-vehicul. APC 

este necesar.  

APC-ul reduce puterea de 

emisie a legăturii de la 

valoarea maximală pînă la ≤ 

5 mW.  

Banda de frecvenţe la fel 

este identificată în 

specificaţiile IR-001 şi IR-

002 

b1 5795 – 

5805 

MHz 

2 W e.i.r.p. 

8 W e.i.r.p. 

Fără restricţii  Autorizare pentru sisteme cu 

puterea mai mare de 8 W 

b2 5805 – 

5815 

MHz 

2 W e.i.r.p.  

8 W e.i.r.p. 

Fără restricţii   

c 76 – 77 

GHz 

55 dBm 

e.i.r.p. 

maximală 

Fără restricţii Fără ecart Putere medie de 50 dBm sau 

23,5 dBm pentru radare 

d1 21,65 – 

26,65 

GHz 

* * * Pentru SRR.  

* Cerinţele detaliate vezi 

Decizia ECC/DEC/(04)10.  

Echipamente SRR noi nu se 

plasează pe piaţă începînd cu 

1 iulie 2013 

d2 24,25 – 

26,65 

GHz 

* * * Pentru SRR.  

* Cerinţele detaliate vezi 

Decizia ECC/DEC/(04)10.  

Echipamente SRR pot fi 

plasate pe piaţă numai pînă 

la 1 ianuarie 2018 

e 77 – 81 

GHz 

* * * Pentru SRR.  

* Cerinţele detaliate vezi 

Decizia ECC/DEC/(04)03 



f1 24,050 – 

24,075 

GHz 

100 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii  Pentru SRR 

f2 24,075 – 

24,150 

GHz 

0,1 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii  Pentru SRR 

100 mW 

e.i.r.p. 

≤ 4μs/40 kHz oprire 

fiecare 3 ms 

 Pentru SRR 

≤ 1μs/40 kHz oprire 

fiecare 40 ms 

 

f3 24,150 – 

24,250 

GHz 

100 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii  Pentru SRR 

g1 24,250 – 

24,495 

GHz 

-11 dBm 

e.i.r.p. 

≤ 0,25%/s/ 25 MHz  Pentru SRR 

g2 24,495 – 

24,500 

GHz 

-8 dBm 

e.i.r.p. 

≤ 1,5%/s/ 5 MHz  

g3 24,250 – 

24,500 

GHz 

20 dBm 

e.i.r.p. 

≤ 5,6%/s/ 25 MHz  

16 dBm 

e.i.r.p. 

≤ 2,3%/s/ 25 MHz  

  

12) La cap.IV denumirea subpct.9.6 se expune în redacţie nouă: „IR-006-MDA – 

Dispozitive cu rază mică de acţiune destinate aplicaţiilor de radiodeterminare”. 

13) La cap.IV subpct.9.6 tabelul din pct.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  
2. CONDIŢII TEHNICE: 
  

Banda de 

frecvenţă 

Puterea Ciclul de 

întrebuinţare 

Ecartul 

între 

canale 

Note 

a 2400 – 

2483,5 

MHz 

25 mW e.i.r.p. Fără restricţii Fără ecart  

b 9200 – 

9500 

MHz 

25 mW e.i.r.p. Fără restricţii Fără ecart  

c 9500 – 

9975 

MHz 

25 mW e.i.r.p. Fără restricţii Fără ecart  

d 10,5 – 

10,6 

GHz 

25 mW e.i.r.p. Fără restricţii Fără ecart  

e 13,4 – 

14,0 

GHz 

25 mW e.i.r.p. Fără restricţii Fără ecart  

f 24,05 – 

24,25 

GHz 

100 mW e.i.r.p. Fără restricţii Fără ecart Banda de frecvenţe 24,0 – 24,25 

GHz este identificată cu aceiaşi 

parametri de emisie ca şi în 

specificaţia IR-001, banda j 

g 4,5 – 7,0 

GHz 

-41,3 dBm/MHz 

e.i.r.p. în afara 

rezervorului 

 Fără ecart Pentru TLPR 

h 8,5 – 

10,6 

GHz 

-41,3 dBm/MHz 

e.i.r.p. în afara 

rezervorului 

 Fără ecart Pentru TLPR 

i 24,05 – -41,3 dBm/MHz  Fără ecart Pentru TLPR 



27,0 

GHz 

e.i.r.p. în afara 

rezervorului 

j 57 – 64 

GHz 

-41,3 dBm/MHz 

e.i.r.p. în afara 

rezervorului 

 Fără ecart Pentru TLPR 

k 75 – 85 

GHz 

-41,3 dBm/MHz 

e.i.r.p. în afara 

rezervorului 

 Fără ecart Pentru TLPR 

l 6 – 8,5 

GHz 

(Nota 3.1)  Fără ecart Pentru LPR industrial 

m 24,05 – 

26,5 

GHz 

(Nota 3.1)  Fără ecart 

n 57 – 64 

GHz 

(Nota 3.1)  Fără ecart 

o 75 – 85 

GHz 

(Nota 3.1)  Fără ecart 

p 17,1 – 

17,3 

GHz 

26 dBm e.i.r.p.  Fără ecart Pentru GP SAR 

q 30 MHz 

– 12,4 

GHz 

(Nota 3.2)   Pentru GPR/WPR 

r 2,2 – 8,0 

GHz 

(Nota 3.3)   Dispozitiv de detecţie a 

materialelor 

s1 3,1 – 4,8 

GHz 

* * * * Cerinţele detaliate vezi 

Recomandarea ECC/REC/(11)09 

s2 3,1 – 4,8 

GHz 

* * * * Cerinţele detaliate vezi 

Recomandarea ECC/REC/(11)10 

  

14) La cap.IV denumirea subpct.9.7 se expune în redacţie nouă: „IR-007-MDA – 

Dispozitive cu rază mică de acţiune destinate sistemelor de alarmă (inclusiv alarmelor sociale)” 

15) La cap.IV subpct.9.7 tabelul din pct.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  
2. CONDIŢII TEHNICE: 
  

Banda de frecvenţă Puterea Ciclul 

funcţional 

Ecartul între 

canale 

Note 

a 868,6 – 868,7 MHz 10 mW 

e.r.p. 

≤ 1% 25 kHz  

b 869,25 – 869,30 

MHz 

10 mW 

e.r.p. 

≤ 0,1% 25 kHz  

c 869,65 – 869,70 

MHz 

25 mW 

e.r.p. 

≤ 10% 25 kHz  

d 869,20 – 869,25 

MHz 

10 mW 

e.r.p. 

≤ 0,1% 25 kHz Alarme 

sociale 

e 869,30 – 869,40 

MHz 

10 mW 

e.r.p. 

≤ 1% 25 kHz  

  

16) La cap.IV subpct.9.8 tabelul din pct.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  
2. CONDIŢII TEHNICE: 
  

Banda de frecvenţă Puterea Ciclul de 

întrebuinţare 

Ecartul între 

canale 

Note 

a 26,995; 27,045; 27,095; 

27,145; 27,195 MHz 

100 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii 10 kHz  



b 34,995 – 35,225 MHz 100 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii 10 kHz Numai pentru 

modele de zbor 

c 40,665; 40,675; 40,685; 

40,695 MHz 

100 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii 10 kHz  

  

17) La cap.IV subpct.9.9 tabelul din pct.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  
2. CONDIŢII TEHNICE: 
  

Banda de 

frecvenţă 

Cîmpul 

magnetic 

Ciclul de 

întrebuinţare 

Ecartul 

între 

canale 

Note 

a1 9 – 90 

kHz 

72 dBμA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

În cazul antenelor exterioare pot fi 

utilizate doar antene elicoidale de 

tip buclă 

a2 90 – 119 

kHz 

42 dBμA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

În cazul antenelor exterioare pot fi 

utilizate doar antene elicoidale de 

tip buclă 

a3 119 – 

135 kHz 

66 dBμA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

În cazul antenelor exterioare pot fi 

utilizate doar antene elicoidale de 

tip buclă 

b 135 – 

140 kHz 

42 dBμA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

În cazul antenelor exterioare pot fi 

utilizate doar antene elicoidale de 

tip buclă 

c 140 – 

148,5 

kHz 

37,7 dBμA/m 

la 10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

În cazul antenelor exterioare pot fi 

utilizate doar antene elicoidale de 

tip buclă 

d 6765 – 

6795 

kHz 

42 dBμA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

 

e 7400 – 

8800 

kHz 

9 dBμA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

 

f 13,553 – 

13,567 

MHz 

42 dBμA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

 

f1 13,410 – 

13,553 

MHz 

13,567 – 

13,710 

MHz 

9 dBµA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

Numai pentru RFID, numai în 

comun cu banda f 

13,110 – 

13,410 

MHz 

13,710 – 

14,010 

MHz 

-3,5 dBµA/m 

la 10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

Numai pentru RFID, numai în 

comun cu banda f 

12,660 – 

13,110 

MHz 

14,010 – 

14,460 

MHz 

-10 dBµA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

Numai pentru RFID, numai în 

comun cu banda f 

11,810 – 

12,660 

MHz 

14,460 – 

15,310 

-16 dBµA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

Numai pentru RFID, numai în 

comun cu banda f 



MHz 

f2 13,553 – 

13,567 

MHz 

60 dBµA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

Numai pentru RFID şi EAS 

f3 13,460 – 

13,553 

MHz 

13,567 – 

13,660 

MHz 

27 dBµA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

Numai pentru RFID, numai în 

comun cu banda f2 

13,360 – 

13,460 

MHz 

13,660 – 

13,760 

MHz 

Trecere liniară 

de la 27 pînă la 

-3,5 dBµA/m 

la 10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

Numai pentru RFID, numai în 

comun cu banda f2 

13,110 – 

13,360 

MHz 

13,760 – 

14,010 

MHz 

-3,5 dBµA/m 

la 10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

Numai pentru RFID, numai în 

comun cu banda f2 

12,660 – 

13,110 

MHz 

14,010 – 

14,460 

MHz 

-5 dBµA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

Numai pentru RFID, numai în 

comun cu banda f2 

g 26,957 – 

27,283 

MHz 

42 dBμA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

 

h 10,2 – 

11,0 

MHz 

9 dBμA/m la 

10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

 

k 3155 – 

3400 

kHz 

13,5 dBμA/m 

la 10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

În cazul antenelor exterioare pot fi 

utilizate doar antene elicoidale de 

tip buclă 

l1 148,5 

kHz – 5 

MHz 

- 15 dBμA/m 

la 10 m 

Fără restricţii Fără 

ecart 

În cazul antenelor exterioare pot fi 

utilizate numai antene elicoidale 

de tip buclă.  

Nivelul maxim admisibil al 

cîmpului electromagnetic este -5 

dBµA/m la 10 m pentru sisteme 

care funcţionează cu lărgimi de 

bandă mai mare de 10 kHz 

l2 5 – 30 

MHz 

- 20 dBμA/m 

la 10 m 

  În cazul antenelor exterioare pot fi 

utilizate numai antene elicoidale 

de tip buclă.  

Nivelul maxim admisibil al 

cîmpului electromagnetic este -5 

dBµA/m la 10 m pentru sisteme 

care funcţionează cu lărgimi de 

bandă mai mare de 10 kHz 

l3 400 – 

600 kHz 

- 8 dBμA/m la 

10 m 

  Numai pentru RFID.  

În cazul antenelor exterioare pot fi 

utilizate numai antene elicoidale 

de tip buclă.  

Nivelul maxim admisibil al 

cîmpului electromagnetic este -5 

dBµA/m la 10 m pentru sisteme 



care funcţionează cu lărgimi de 

bandă mai mare de 10 kHz.  

Aceste sisteme trebuie să 

funcţioneze cu lărgimi de bandă de 

minim 30 kHz 

  

18) La cap.IV subpct.9.9 în tabelul din pct.3 se introduc modificări:  

a) în subpct.3.1 sintagma „2a2 - a3, 2b, 2c, 2k şi 211 - 12” se substituie cu sintagma „2a2 - 

2a3, 2b, 2c, 2k şi 211 - 212”; 

b) în subpct.3.6 sintagma „211 - 12” se substituie cu sintagma „211 - 212”. 

19) La cap.IV subpct.9.10 în tabelul din pct.1 se introduc modificări: 

a) sintagma „Benzile de frecvenţă prevăzute la punctele 2d1, e1, e2, e3, e4” se substituie 

cu sintagma „Benzile de frecvenţă prevăzute la punctele 2d, 2e1, 2e2, 2e3, 2e4”; 

b) sintagma „Proteze pentru persoane cu deficienţe auditive: 2b, c, d, h1, h2, i” se 

substituie cu sintagma „Proteze pentru persoane cu deficienţe auditive: 2b, 2c, 2d, 2h1, 2h2, 2i”; 

c) sintagma „Radiomicrofoane: 2a, c, d, e1, e2, e3, e4, f, g” se substituie cu sintagma 

„Radiomicrofoane: 2a, 2c, 2c1, 2d, 2e1, 2e2, 2e3, 2e4, 2f, 2g, 2g1”. 

20) La cap.IV subpct.9.10 tabelul din pct.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  
2. CONDIŢII TEHNICE: 
  

Banda de 

frecvenţă 

Puterea Ciclul de 

întrebuinţare 

Ecartul 

între 

canale 

Note 

a 29,7 – 47,0 

MHz 

10 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii ≤ 50 kHz Cu ajustarea frecvenţei 

b 173,965 – 

174,015 MHz 

2 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii ≤ 50 kHz Proteze pentru persoane cu 

deficienţe auditive 

c 863 – 865 

MHz 

10 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii Fără ecart  

c1 916,1 – 916,5 

MHz,  

917,3 – 917,7 

MHz, 

918,5 – 918,9 

MHz,  

919,7 – 920,1 

MHz 

10 mW 

e.r.p. 

≤ 25% ≤ 400 kHz Banda de frecvenţe la fel este 

identificată în specificaţiile 

IR-001 şi IR-011 

d 174 – 216 

MHz 

50 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii Fără ecart Cu ajustarea frecvenţei. Se 

autorizează 

e1 470 – 786 

MHz 

50 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii Fără ecart Cu ajustarea frecvenţei. Se 

autorizează 

e2 786 – 789 

MHz 

12 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii Fără ecart Pe bază de ajustare. Se 

autorizează 

e3 823 – 826 

MHz 

20 mW 

e.i.r.p. 

100 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii 200 kHz Se autorizează. 100 mW 

pentru microfoane body worn 

e4 826 – 832 

MHz 

100 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii 200 kHz Se autorizează 

f 1785 – 1795 

MHz 

20 mW 

e.i.r.p. 

50 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii Fără ecart Se autorizează. 50 mW pentru 

microfoane body worn 

g 1795 – 1800 

MHz 

20 mW 

e.i.r.p. 

50 mW 

Fără restricţii Fără ecart 50 mW pentru microfoane 

body worn 



e.i.r.p. 

g1 1800 – 1804,8 

MHz 

20 mW 

e.i.r.p. 

50 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii Fără ecart 50 mW pentru echipamente 

purtate pe corp 

h1 169,4 – 

169,475 MHz 

10 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii ≤ 50 kHz  

500 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii ≤ 50 kHz Se autorizează 

h2 169,4875 – 

169,5875 

MHz 

10 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii ≤ 50 kHz  

500 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii ≤ 50 kHz Se autorizează 

i 169,4 – 174,0 

MHz 

10 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii ≤ 50 kHz Cu ajustare de frecvenţă 

j 1492 – 1518 

MHz 

50 mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii Fără ecart Cu ajustare de frecvenţă. Se 

autorizează. Utilizare 

interioară 

  

21) La cap.IV subpct.9.11 tabelul din pct.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  
2. CONDIŢII TEHNICE: 
  

Banda de 

frecvenţă 

Puterea Ciclul funcţional Ecartul 

între 

canale 

Note 

a1 2446 – 

2454 

MHz 

≤ 500 

mW 

e.i.r.p. 

Fără restricţii Fără ecart  

a2 2446 – 

2454 

MHz 

> 500 

mW- 4 W 

e.i.r.p. 

≤ 15% Se va 

utiliza FHSS 

Fără ecart Puteri mai mari de 500 mW sunt 

interzise în limitele unei încăperi şi 

ciclul de lucru al tuturor 

emiţătoarelor în acest caz trebuie să 

fie ≤ 15% în orice perioadă de 200 

ms 

b1 865 – 

865,6 

MHz 

100 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii ≤ 200 

kHz 

 

b2 865,6 – 

867,6 

MHz 

2 W e.r.p. Fără restricţii ≤ 200 

kHz 

 

b3 867,6 – 

868,0 

MHz 

500 mW 

e.r.p. 

Fără restricţii ≤ 200 

kHz 

 

c 915 – 

921 

MHz 

4 W e.r.p. 

(Nota 3.6) 

Pentru protejarea 

ER-GSM (918-

921 MHz), DAA 

este necesară 

≤ 400 

kHz 

Banda de frecvenţe la fel este 

identificată în specificaţiile IR-001 

şi IR-010 

  

22) La cap.IV subpct.9.11 în tabelul din pct.3 se adaugă subpct.3.6: 

3.6 Emisiile de interogare în banda c sunt permise numai cu e.r.p. de 4 W pe patru canale 

cu frecvenţele de centru 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz şi 919,9 MHz; fiecare cu lărgimea 

de bandă maximală de 400 kHz. 

23) La cap.IV subpct.9.12 tabelul din pct.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  
2. CONDIŢII TEHNICE: 
  



Banda de 

frecvenţă 

Puterea Ciclul 

funcţional 

Ecartul 

între 

canale 

Note 

a 9 – 315 

kHz 

30 dB/m 

la 10 m 

≤ 10% Fără ecart Se aplică pentru implanturi medicinale 

active de putere ultra joasă (Ultra Low 

Power Active Medical Implant), sisteme 

care utilizează tehnici de buclă în scopuri 

de telemetrie 

b 315 – 

600 kHz 

-5 

dBμA/m 

la 10 m 

≤ 10% Fără ecart Se aplică pentru dispozitive de implantare 

la animale 

c 30 – 37,5 

MHz 

1 mW 

e.r.p. 

≤ 10% Fără ecart Se aplică pentru implanturi de membrane 

medicinale de putere ultra joasă (Ultra 

Low Power medical membrane implants) 

utilizate pentru măsurarea tensiunii 

arteriale 

d 12,5 – 

20,0 

MHz 

- 7 

dBμA/m 

la 10 m 

≤ 10% Fără ecart Se aplică pentru ULP-AID, doar în 

interior. Nivelul maxim al cîmpului 

electromagnetic este specificat pentru 

lărgimea de bandă de 10 kHz. Masca de 

emisie a ULP-AID este definită ca:  

- 3 dB la lărgimea de bandă 300 kHz;  

- 10 dB la lărgimea de bandă 800 kHz;  

- 20 dB la lărgimea de bandă 2 MHz. 

e 2483,5 – 

2500 

MHz 

10 dBm 

e.i.r.p. 

LBT+AFA 

şi < 10% 

1 MHz Pentru Implanturi Active Medicinale de 

putere ultra joasă. Unele emiţătoare pot 

combina canalele adiacente pentru a 

majora lărgimea de bandă mai mult de 1 

MHz 

  

24) La cap.IV subpct.9.13 tabelul din pct.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  
2. CONDIŢII TEHNICE: 
  

Banda de 

frecvenţă 

Puterea Ciclul 

funcţional 

Ecartul 

între 

canale 

Note 

a 863 – 865 

MHz 

10 mW 

e.r.p. 

Pînă la 

100% 

Fără ecart Dispozitive fără fir pentru streaming 

audio şi multimedia. Banda de frecvenţe 

la fel este identificată în specificaţia IR-

010 

b 864,8 – 

865 MHz 

10 mW 

e.r.p. 

Pînă la 

100% 

50 kHz Dispozitive analogice de bandă îngustă 

c 1795 – 

1800 

MHz 

20 mW 

e.r.p. 

Pînă la 

100% 

Fără ecart  

d 87,5 – 

108 MHz 

50 nW 

e.r.p. 

Pînă la 

100% 

200 kHz  

  

25) În finalul documentului se adaugă Anexa: Lista deciziilor şi recomandărilor ECC, care 

va conţine următorul tabel: 

  
ECC/DEC/(06)04 Condiţiile armonizate pentru echipamentele cu tehnologie de bandă ultra 

largă (UWB) în benzi sub 10,6 GHz 

The harmonised conditions for devices using Ultra-wideband (UWB) 

technology in bands below 10.6 GHz 

ECC/DEC/(12)03 Condiţiile armonizate pentru aplicaţiile UWB pe aeronave 

The harmonised conditions for UWB applications onboard aircraft 



ECC/REC/(11)09 Sisteme de locaţie poziţională UWB TIP 2 (LT2) 

UWB Location Tracking Systems TYPE 2 (LT2) 

ECC/REC/(11)10 Aplicaţii de locaţie poziţională pentru situaţii de urgenţă şi cataclisme 

Location tracking application for emergency and disaster situations 

ECC/DEC/(04)10 Desemnate pentru introducerea temporară a SRR automobilistice 

Designated for the temporary introduction of Automotive SRR 

ECC/DEC/(04)03 Radare automobilistice cu rază scurtă în banda 77 – 81 GHz 

Automotive Short Range Radars in band 77 – 81 GHz 

ECC/REC/(05)02 64 – 66 GHz – Serviciu Fix 

64 – 66 GHz – Fixed Service 

ECC/REC/(09)01 Folosirea benzii 57-64 GHz pentru sisteme FWS punct-punct 

Use of the 57-64 GHz band for point-to-point FWS 

  

2. Serviciul reglementare tehnică şi standardizare va publica Ordinul Ministerului 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completarea reglementării 

tehnice „Parametrii tehnici de emisie a dispozitivelor cu rază mică de acţiune” în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova şi va plasa prezentul Ordin pe pagina web oficială a Ministerului 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. 

3. Prezentul ordin intră în vigoare la 9 luni din data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

4. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Vitalie CIOLAC, 

viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. 

MINISTRUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI   

ŞI COMUNICAŢIILOR Pavel FILIP 

  

Nr.82. Chişinău, 19 octombrie 2015. 
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