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http://www.itu.int/rec/R-REC-SM/en). 

10. Recomandarea ITU-R SM.1537-1: “Automation and integration of spectrum 
monitoring systems with automated spectrum management” (disponibilă la adresa 
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12. Recomandarea ITU-R SM.1880-2: “Spectrum occupancy measurement and 
evaluation” (disponibilă la adresa http://www.itu.int/rec/R-REC-SM/en). 

13. Recomandarea ITU-R SM.2039: “Spectrum monitoring evolution” (disponibilă la 
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