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Catre:  

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii  
Subiect: Extinderea alocarii din banda de 5 MHz catre Serviciul de Radiocomunicatii de Amator din Romania  

 

 

 Domnule Director,  
 

           Una din rezolutiile Conferintei Mondiale pentru Radiocomunicatii din 2015 (WRC-15), organizata de ITU, se refera la 

alocarea unui segment de 15 KHz din banda de 5 MHz pentru serviciul de radiocomunicatii pentru amatori. Citez extrase din  

comunicatul de pe site-ul Reg. 1 IARU 

                              (sursa: http://www.iaru-r1.org/index.php/3-news/newsflash/1492-new-band-at-5-mhz) 

  

During todays (November 18th) afternoon plenary session of WRC-15 in Geneva, a new amateur service allocation at 5 

MHz was approved. Although only a small allocation of 15 kHz between 5351.5 - 5366.5 kHz was eventually agreed, it is 

the first new allocation at HF since the WARC of 1979. After intense pressure from the Fixed service primary user, 

power limits have been set at 15 Watts eirp in Regions 1 and 3, 20 Watts eirp in Mexico and 25 Watts eirp in Central 

America, South America and most of the Caribbean area.  

Region 1 Member Societies not having an allocation under Article 4.4 of the Radio Regulations are urged to contact 

their administration to have this narrow segment included in their licence, although the new Radio Regulations will not 

come into force until the 1st January 2017. 

 

          Asa cum rezulta din documentul mentionat, alocarea a 15 KHz din aceasta banda este valabila incepand cu 1 Ianuarie 

2017. Cred ca sunteti la curent cu numarul mare de autoritati nationale din Europa (inclusiv o parte din tarile vecine), care au 

aplicat deja decizia WRC-15, unele inca din 2015-2016, altele imediat dupa 1-Ianuarie-2017. In afara deciziei de mai sus, la 

sedinta Reg. 1 IARU, desfasurata la Viena, in Aprilie 2016, a fost aprobat planul de utilizare a benzii  

(sursa: http://www.iaru-r1.org/images/VIE16_C4_18_Minutes_final.pdf).  

 

Approved unanimously. VIE16_C4_REC_02:  

That the following proposed usage plan for the WRC-15 5 MHz allocation be implemented in Region 1 with a view to 

harmonising across all regions:  

5351.5 - 5354 kHz 200 Hz CW / narrow band modes  

5354.0 - 5366 kHz 2700 Hz All modes, USB recommended for voice operation  

5366.0 - 5366.5 kHz 20 Hz Weak signal narrow band modes  

It is strongly recommended that frequencies within the WRC-15 allocation only be used if there are no other 

frequencies available at 5 MHz under domestic (ITU-R article 4.4) 

permissions. Local nets and long rag chew QSOs should not use the WRC-15 5 MHz allocation but should instead make 

use of the 3.5 MHz, 5 MHz domestic, or 7 MHz bands where there is more spectrum available.  
            Avand in vedere cele aratate, va rugam in numele radioamatorilor pe care–i reprezentam sa dispuneti extinderea alocarii 

benzii de 5 MHz (in intervalul 5351,5 – 5366,5 KHz) pentru Serviciul de Radiocomunicatii de Amator din Romania, conform 

WRC-15. 

 

 

Presedinte LRC-YO8KZA                                                       Data: 19 Ianuarie 2017 

           Mircea Popel-YO8RAA                                                Campulung Moldovenesc 
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RASPUNSUL DE LA ANCOM BUCURESTI 

 

 

Octavian Nicolae Lupu <octavian.lupu@ancom.org.ro> 
Către 
lrc_yo8kza@yahoo.com 
Ian 25 la 12:46 PM 
Stimate domnule Mircea Popel, 
 

Cu privire la alocarea benzii de 5 MHz către Serviciul de Radiocomunicații de Amator din 

România, s-a emis o hotărâre a Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații, care a fost 

comunicată celor care au solicitat utilizarea acestei benzi: Federația Română de 

Radioamatorism și Asociația Radioclubul României. 
 

Ca regulă generală, deciziile luate la nivelul Uniunii Internaționale de Telecomunicații nu se 

transpun automat în legislația națională. Acest lucru se realizează prin modificarea Tabelului 

Național de Atribuire a Benzilor de Frecvențe, care se emite prin Hotărâre de Guvern după 

avizarea de către Comisia Interdepartamentală de Radiocomunicații. 
 

ANCOM a făcut demersurile necesare în cadrul acestei Comisii și vom încerca să obținem tot 

ce s-a acordat la nivel ITU. În etapa de față se vor prezenta rezultatele testelor de propagare 

realizate de FRR și ARR la următoarea ședință a Comisiei solicitând accesul în această bandă 

conform celor stabilite la nivel ITU. Toate aceste informații vor fi furnizate public la momentul la 
care se vor finaliza. 
 

Vă asigurăm de buna noastră intenție în a acorda aceste drepturi radiomatorilor din România, 

dar statutul acestei benzi (guvernamental/miltar/civil) ne obligă să ținem cont de ceea ce se 

dispune în Comisia anterior menționată. 
 
Cu respect, 
 
Octavian Lupu 
ANCOM Bucuresti 
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