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CATRE: ANCOM  - Autoritatea Națională pentru Administrare  
                                și Reglementare ân Comunicații 
 
In atentia d-lui Sorin Grindeanu, Președinte ANCOM 
 
 
 
Stimate domnule Președinte, 
 
Am luat la cunoștință cu deosebită îngrijorare de adoptarea în cadrul ședinței CEPT din 17-21 iunie 2019 a 
documentului CPG19 PTA-7 (document de referință PTA(19)090R1), prin care se propune discutarea realocării 
benzii de frecvențe 144-146 MHz din utilizarea exclusivă a radioamatorilor pentru utilizare în serviciul 
aeronautic-mobil la proxima ședință WRC-2019.  
 
Ne exprimăm opoziția față de un asemena demers ce ar periclita enorm activitățile ce țin de însăși rațiunea de a fi 
a radioamatorismului, anume autoinstruirea, cercetarea în domeniul tehnologiei radio dar și activitățile cu 
deosebite beneficii sociale în domeniul comunicațiilor de urgență, pentru care această bandă de frecvențe este 
esențială. 
 
Banda de frecvențe 144-146 MHz este alocata utilizării în regim primar exclusiv de către radioamatori pe întreg 
Globul; drept urmare, această bandă de frecvențe este extrem de utilizată pentru legături via satelit dar și cu 
radioamatorii aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale. Această bandă de frecvențe este indispensabilă 
pentru programul ARISS prin care se realizează legaturi radio cu un imens potențial educațional asupra tinerelor 
generații.  
 
Prin atribuirea permisiunii de utilizare a acestei benzi de frecvențe serviciului aerian-mobil, întrucat acestea au o 
arie extrem de mare de acoperire, utilizarea de către radioamatori va deveni imposibilă. Astfel, nu numai 
programele de studiu a propagării, programul ARISS, diversele rețele de urgență vor inceta să mai fie 
funcționale dar și infrastructura realizata cu enorme eforturi financiare de către comunitatea radioamatorilor va 
deveni inutilă, ceea ce va conduce la un regres al acestei activități atat de necesare pentru progresul tehnic in 
general. 
 
Reamintim că, multe din salturile tehnologice in domeniu și chiar ”radioul” astfel cum il cunoaștem și folosim 
astăzi au devenit posibile datorita radioamatorilor și posibilității ca ei să foloseasca ȘI această banda de 
frecvențe. 
 
Drept urmare, vă solicităm dumneavoastră, in calitate de conducător al ANCOM ca autoritate de reglementare ce 
reprezintă România, să adoptați o poziție ferma împotriva propunerilor ce vizează restrângerea utilizării benzii 
144-148 MHz de către radioamatori la viitoarele reuniuni CEPT și WRC. 
 
Vă stau la dispoziție cu orice lămuriri considerați necesare. 
 
 
            
                                                Cu stimă, 
 
             Adrian Florescu 
       Presedinte al Societatii Romane a Radioamatorilor 


