
1/4 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 17, ale art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, precum şi ale art. 131 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a 

comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 
 

PREŞEDINTELE  
AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  

ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 
 

emite prezenta: 
 

Decizie 
privind modificarea şi completarea  

Regulamentului personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din 
România, aprobat prin Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru 

Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 699/2005 
 
 

Art. I. – Regulamentul personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România, 

aprobat prin Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei nr. 699/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 19 

ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Candidaţii înscrişi pentru obţinerea certificatelor de operator de staţie de coastă în 

sistemul GMDSS şi a certificatelor de operator radioelectronist clasele I şi a II-a trebuie să 

facă dovada că sunt titulari de certificat GOC.” 

2. La articolul 9, alineatul (7) se abrogă. 

3. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 18 – (1) Certificatele de operator ale candidaţilor declaraţi "admis" se eliberează în 

termen de 15 zile de la data anunţării rezultatelor”. 
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4. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Valabilitatea certificatelor de operator acordate în SMT se poate prelungi pentru o 

nouă perioadă de 5 ani numai în situaţia în care titularul certificatului de operator prezintă 

structurii teritoriale a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii care a eliberat certificatul dovada că a lucrat efectiv ca operator radio cel 

puţin 2 ani în perioada de valabilitate a certificatului”. 

5. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Valabilitatea certificatelor de operator acordate în SMAS, SMMS şi SRCNI se poate 

prelungi pentru o nouă perioadă de 5 ani numai în situaţia în care titularul certificatului de 

operator va urma un curs de reconfirmare în cadrul unităţilor de pregătire cu care 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii are încheiate 

protocoale de colaborare şi a obţinut calificativul "admis" la examenul de evaluare a 

cunoştinţelor privind regulamentele interne şi internaţionale corespunzătoare serviciilor de 

radiocomunicaţii în cauză. Examenul se va desfăşura în condiţiile stabilite în secţiunea 2, 

art. 10 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 12 alin. (1)  lit. a), art. 13 alin. (1)  lit. a), 

art. 14 alin. (1)  lit. a) şi art. 15 alin. (1)  lit. a) ”. 

6. La articolul 19 alineatul (5), litera d) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„d) în cazul SMT, dovada că a lucrat efectiv 2 ani în perioada de valabilitate a 

certificatului;” 

 7. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 20 – (1) În cazul depăşirii termenului de valabilitate se aplică în mod corespunzător 

prevederile prezentului regulament privind emiterea unui nou certificat de operator.” 

8. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), 

cu următorul cuprins: 

„(11) În situaţia neîndeplinirii cerinţelor de evaluare în condiţiile art. 19 alin. (3) titularul 

certificatului de operator poate repeta evaluarea, dar nu mai devreme de 4 zile de la data 

desfăşurării probei. În cazul unui rezultat negativ la evaluarea scrisă în condiţiile 

prezentului alineat se vor aplica prevederile prezentului regulament privind emiterea unui 

nou certificat de operator”. 
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9. La articolul 21, formula introductivă se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„În cazul în care certificatele de operator acordate în SMMS, SMAS şi SRCNI au fost 

pierdute, deteriorate sau distruse, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii poate elibera, la cererea scrisă a titularului depusă la sediul 

central al autorităţii, în urma depunerii unei declaraţii pe propria răspundere cu privire la 

pierderea, deteriorarea sau distrugerea certificatului, un duplicat al acestuia, pe care se va 

menţiona cu majuscule "DUPLICAT", cerere care va fi însoţită şi de următoarele 

documente:” 

10. La articolul 21, litera b) se abrogă. 

11. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul 

cuprins: 

„Art. 211. – Eliberarea duplicatelor certificatelor de operator acordate în SMT, pierdute, 

deteriorate sau distruse, se realizează în urma depunerii unei cereri scrise la structura 

teritorială a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

emitentă a certificatului, în termen de 15 zile de la data pierderii, deteriorării sau 

distrugerii, însă cel mai târziu până la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului, 

cerere ce va fi însoţită în mod obligatoriu de documente prevăzute la art. 21.” 

12. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 22 – (1) În cazul modificării datelor de identificare a titularului certificatului de 

operator acordat în SMMS, SMAS şi SRCNI, titularul este obligat să depună la sediul central 

al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în termen de 

15 zile de la intervenirea modificării, o cerere scrisă prin care să solicite modificarea 

certificatului.” 

13. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 

(11), cu următorul cuprins: 

„(11) În cazul modificării datelor de identificare a titularului certificatului de operator 

acordat în SMT, titularul este obligat să depună la structura teritorială a Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii care a eliberat certificatul, în 

termen de 15 zile de la intervenirea modificării, însă cel mai târziu până la expirarea 

perioadei de valabilitate a certificatului, o cerere scrisă prin care să solicite modificarea 

certificatului.” 
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14. La articolul 22, alineatul 3 se abrogă. 

15. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), 

cu următorul cuprins: 

„(4) Personalul operator al staţiilor de radiocomunicaţii poate utiliza staţia de 

radiocomunicaţii numai în condiţiile respectării prevederilor cuprinse în LUF şi a 

parametrilor tehnici prevăzuţi în AAF.” 

16. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul 

cuprins: 

„Art. 281. – Personalul operator al staţiilor de radiocomunicaţii sau titularii certificatelor de 

operator, în cazul SMT, au obligaţia respectării procedurilor de trafic publicate pe pagina 

de internet a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.” 

Art. II. – În tot cuprinsul Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii 

şi Tehnologia Informaţiei nr. 699/2005 şi în anexele la aceasta, următoarele denumiri se 

înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei decizii, după cum urmează: 

a) „Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei” cu „Autoritatea 

Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii”; 

b) „IGCTI” cu „ANCOM”. 

 

PREŞEDINTE 

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2010 
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