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OBSERVA IIȚ
la proiectul

Deciziei pentru modificarea i completarea Deciziei pre edinteluiș ș
Autorită ii Na ionaleț ț

pentru Administrare i Reglementare în Comunica ii nr. 245/2017ș ț
privind

reglementarea serviciului de amator

Ca urmare a lansării consulta iei publice cu privire la proiectul Deciziei pentru ț
modificarea i completarea Deciziei pre edintelui Autorită ii Na ionale pentru Administrare ș ș ț ț
i Reglementare în Comunica ii nr. 245/2017 privind reglementarea serviciului de amator ș ț

vă prezentăm punctul de vedere al membrilor sec iei Radioamatorism, parte al Clubului ț
Sportiv Municipal Bistri a.ț

1. Sta ii accesate/controlate la distan ăț ț

Considerăm asimilarea oricărei sta ii ac ionată/controlată de la distan ă a unui repetor ț ț ț
ca neoportună pentru că ar îngrădi semnificativ activită ile de ț autoinstruire i investiga iile ș ț
tehnice în domeniul comunica iilor radio prin introducerea unui efort suplimentar birocratic ț
nejustificat.

Propunem diferen ierea acestor sta ii în ț ț Sta ii Supravegheateț  i ș Sta ii ț
Nesupravegheate de către operator uman. Astfel se realizează i dezideratele ANCOM ș
de protejare a unei resurse limitate cât i dezideratele radioamatorilor de autoinstruire, ș
intercomunicare i investiga ii tehnice în scop personal i fără interes pecuniar .ș ț ș

2. Examene pentru ob inerea certificatului de radioamatorț

Salutăm dorin a ț ANCOM de simplificare a modalită ii de examinare. În acest context ț
considerăm oportună introducerea posibilită ii de sus inerea examenelor prin intermediul ț ț
unor Examinatori Voluntari. Astfel s-ar putea complementa i char reduce efortul ș
personalului ANCOM i s-ar putea programa examene mai dese. De asemenea ș
considerăm necesară introducerea Examinării Online.

3. Eliminarea perioadei minime de de inere a unei clase de autorizare inferioareț

Considerăm că fixarea timpului de de inere la 12 luni a unei clase de autorizare inferioare ț
pentru ob inerea unei autoriza ii de clasă superioară nu reflectă nivelul de cuno tin e ț ț ș ț
acumulat de către candidat i îngrăde te nejustificat dorin a de dezvoltare a tinerilor. ș ș ț
Propunem eliminarea acestei limitări.

4. Men inerea no iunii de putere aparent radiată în benzile 135.700-137.800 kHz i ț ț ș
472.000-479.000 kHz
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Având în vedere dificultatea construirii de antene cu câ tig ridicat în aceste benzi ș
considerăm limitarea puterii emi ătorului la 1W ca nejustificată. Sus inem men inerea ț ț ț
no iunii de putere aparent radiată în benzile 135.700-137.800 kHz i 472.000-479.000 ț ș
kHz

5. Condi ii privind utilizarea unor niveluri de putere măriteț

Având în vedere caracterul de timp limitat al competi iilor sportive este necesară ț
introducerea unui termen limită de răspuns de cel pu in 10 zile al ANCOM la solicitarea ț
privind autorizarea utilizării a unei puteri maxime la vârf de modula ie de 1000W sau ț
revenirea la procedura de notificare prealabilă fără necesitatea a teptării unui aviz pozitiv.ș

6. Canale de comunica ii în regim de urgen ăț ț

Având în vedere prioritatea traficului de urgen ă pe orice sta ie de repetoare, cerin a ț ț ț
implementării unui canal de urgen ă pe aceste sta ii este redundantă. ț ț

Pentru evitarea unor confuzii propunem clarificarea ca frecven ele de urgen ă nu se ț ț
lasă libere în mod obligatoriu. Având în vedere că traficul de urgen ă are prioritate ț
absolută pe orice frecven ă corelat cu obligativitatea pauzelor între tran ele de emisie, ț ș
utilizarea frecven elor de urgen ă pentru traficul normal atrage după sine o monitorizare ț ț
mai atentă a acestora i implicit mărirea probabilită ii ca un apel de urgen ă să fie ș ț ț
recep ionat.ț

7. Alte observa ii i/sau recomandăriț ș

În vederea atragerii tinerilor considerăm că ar fi util posibilitatea permiterii realizării de 
legături radio pentru persoare nede inătoare de autoriza ie de radioamator sub stricta ț ț
supravegere a unui radioamator autorizat (persoana care de fapt operează sta ia), ț
folosind indicativul persoanei sau organiza iei care de ine sta ia. ț ț ț

În vederea garantării conformării cu principiul egalită ii de tratament în legătură cu ț
persoanele cu dizabilită i propunem adaptarea procedurilor de examinare pentru u urareaț ș
accesului acestor persoane.

Cu stimă,

ing. Tokos Attila, YO5OLD

Din partea Clubului Sportiv Municipal Bistri a, sec ia Radioamatorismț ț


