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Prefaţa 

 

Prima Şedinţa a Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciilor de difuziune 

digitală terestră în părţi ale Regiunilor 1 şi 3, în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz 

(10-28 mai, Geneva) a adoptat Rezoluția COM5/2 (RRC-04), prin care se recomandă Consiliului să 

modifice decizia 1185 (modificată în 2003) în scopul convocării celei de-a doua sesiune a RRC.  

La şedinţa din 2003, Consiliul a hotărît, prin Decizia 1224, că cea de-a Doua sesiune a RRC se va 

convoca la Geneva în perioada 15 mai - 16 iunie 2006,  şi a stabilit ordinea de zi. Ordinea de zi, 

datele şi locul convocării conferinţei au fost aprobate de majoritatea necesară a Statelor Membre a 

Uniunii Internaţionale  a Telecomunicaţiilor din zona planificării.  

RRC-06 a avut loc la Geneva în perioada stabilită şi și-a desfășurat lucrările conform agendei 

aprobate de Consiliu. La conferință s-a aprobat Acordul Regional privind planificarea serviciului de 

difuziune digitală terestră în Regiunea I (parţi ale Regiunii I situate la vest de meridiana 170° E şi la 

nord de paralela 40°S, în afară de teritoriul Mongolilei) şi in Republica Islamica din Iran, în benzile 

de frecvenţa 174-230 MHz şi 470-862 MHz (Geneva, 2006), precum şi Rezoluțiile  asociate lui, ce se 

conțin în aceste Acte Finale. Delegaţiile care au semnat aceste Acte Finale, ce sunt expuse pentru 

aprobare de autorităţile lor competente, au declarat, în caz că un Stat Membru al Uniunii face 

rezervări în privinţa aplicării unei sau mai multor prevederi din Acordul Regional, nici un alt Stat 

Membru nu va fi obligat să aplice această prevedere sau acele prevederi în relaţia lui cu Statul 

Membru dat.  
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ACORDUL REGIONAL* 

pentru planificarea serviciului de difuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi 

ale Regiunii 1 situate la vest de meridiana 170°E şi la nord de paralela 40°S, în 

afara de teritoriul Mongoliei) şi în Republica Islamică din Iran, în benzile de 

frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz, 174-230 MHz şi 470-862 MHz 

(Geneva, 2006) 

 

PREFAŢA 

 

Delegaţiile subsemnate a  următoarelor State Membre a Uniunii Internaționale aTelecomunicaţiilor: 

[XXX, YYY, ZZZ…], 

întrunindu-se la Geneva în perioada 15 mai - 16 iunie 2006 la Conferinţă Regională 

Radiocomunicaţii convocată conform Statutului și Convenţiei UIT, precum se refera în Articolul 1 al 

prezentului Acord , au adoptat, cu condiția aprobării lor de către autoritățile lor competente, 

urmatoarele prevederi cu privire la serviciile de difuziune terestră în benzile de frecvenţa  

174-230 MHz1 şi 470-862 MHz, deasemenea și prevederile pentru  alte servicii terestre cu statut 

primar, definite în Articolul 1 al acestui Acord,  in Regiunea I (parţile Regiunii I situate la vest de 

meridiana 170° E şi la nord de paralela 40°S, în afară de teritoriul Mongolilei)  şi în Republica 

Islamică din Iran. 

                                                 

*  Prevederile acestui Acord se vor aplica mutatis mutandis Palestinei, precum se indică în Rezoluția 

99 (Minneapolis, 1998),  cu condiția că Palestina va informa Secretarul-General al UIT despre 

recunoașterea drepturilor şi obligațiunilor, apărute odată cu aderarea la acest Acord.  

1 Pentru Maroco, Planul analogic acoperă banda de frecvenţă 170-230 MHz. 
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ARTICOLUL 1 

Definiţii  

 

1 Pentru obiectivele acestui Acord, următorii termeni vor avea semnificaţiile, definite astfel: 

1.1 Uniune: Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor. 

1.2  Secretarul-General: Secretarul-General al Uniunii. 

1.3 Birou: Biroul Radiocomunicaţii 

1.4 Constituţia: Constituţia Uniunii. 

1.5 Convenţia: Convenţia Uniunii. 

1.6 Regulamentul Radiocomunicații: Regulamentul Radiocomunicații, precum indicat în 

No. 31 al Constituţiei. 

1.7 Conferinţa: Conferinţa Regională Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciilor de 

difuziune digitală terestră în Regiunia 1 (părţi ale Regiunii I situate la vest de meridiana 

170° E şi la nord de paralela 40°S, în afara de teritoriul Mongolilei)  şi în Republica 

Islamica din Iran, în benzile de frecvenţa 174-230 MHz şi 470-862 MHz (Geneva, 2006) 

(RRC-0) 1  

1.8 Zona Planificării: Regiunia 1 (acele parţi ale Regiunii I, expuse în N 5.3  din  

Regulamentul Radiocomunicații, situate la vest de meridiana 170° E şi la nord de paralela 

40°S, în afara de teritoriul Mongolilei)  şi în Republica Islamica din Iran .  

1.9 Acordul: Acordul Regional şi anexele lui împreună cu  Planurile  lui asociate  aprobate la 

Conferinţa. 

1.10 Planurile:  Planul analogic şi Planul digital precum este specificat în § 3.1 al articolului 3 

al acestui Acord şi ulterior perfecționat prin aplicarea cu succes a procedurii din § 4.1 al 

Articolului 4 al acestui Acord.  

1.11 Membrul Acordului: Orice Stat membru din  Zona  Planificării  care a aprobatprezentul 

Acord sau a aderat la el. 

1.12 Administraţia: Termenul Administraţia  înseamnă Administraţia, precum este definit în 

No. 1002   al  Statutului,  a unui Membru al Acordului.  

1.13 RIF : Registrul International al Frecvențelor.  

1.14 Alte servicii  terestre cu statut primar: Serviciile terestre cu statut primar, diferit de serviciile 

de radiodifuziune, şi serviciul de radioastronomie cu statut primar, pentru care benzile de frecvenţă 

174-230 MHz şi/sau 470-862 MHz  sunt alocate în  Zona Planificării  în conformitate cu Articolul 5 

din Regulamentul Radiocomunicații. 

                                                 

1 Aceasta Conferinţă  a avut loc în două şedinţe: 

– prima şedinţa, responsabilă de pregătirea unui raport pentru cea de-a doua şedinţa, a avut loc 

la  Geneva în perioada 10-28 mai 2004; 

– a doua şedinţa, responsabilă de elaborarea unui  Acord  şi Planurilor associate lui, a avut loc 

la  Geneva de în perioada 15 mai –16 iunie 2006.  
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1.15 Asignările de frecvență existente pentru alte servicii terestre primare (definite scurt ”Lista”):  

asignările altor servicii terestre primare  conţinute în Anexa 6 la acest Acord,  aprobate de  

Conferinţă,  şi asignări  altor servicii terestre primare  pentru care procedura din § 4.2 al Articolului 

4 al prezentului Acord  s-a aplicat cu succes.  

1.16      Perioada de tranziţie: Perioada care urmează dupa  Conferinţă, pe parcursul căreia asignările 

din Planul analogic (specificat în § 3.1.2 al Articolului 3 din acest Acord) vor fi protejate ( vezi 

Articolul 12 al acestui  Acord).  

1.17 BR ICFI:  Circular Informațional de Frecvenţelor al Biroului Radiocomunicaţii.  

ARTICOLUL 2 

Executarea Acordului 

2.1 Membrii Acordului  vor adopta caracteristicile specificate în Planuri  pentru staţiile sale 

de radiodifuziune în  Zona de Planifica,re ce funcționează în benzile de frecvenţa expuse 

în Articolul 3 al acestui Acord.  

2.2 Membrii Acordului  modifică aceste caracteristici sau stabilesc staţii numai cu condiția 

aplicării prevederilor relevante din Articolul 4 şi 5 al acestui Acord. 

2.3 Membrii Acordului  vor aplica prevederile relevante din Articolul 4 şi 5 al acestui Acord  

pentru alte servicii terestre primare, cărora deasemenea le sunt atribuite aceste benzi de 

frecvenţă.  

ARTICOLUL 3 

Anexele la Acord 

 

3.1 Anexa 1: Planurile de Frecvenţa2 

3.1.1 Planul digital alcătuit din două părţi: banda de frecvenţă 174-230 MHz şi banda de 

frecvenţă 470-862 MHz (incluzînd asignările Planului T-DAB, alocările Planului T-

DAB, asignările  Planului DVB-T, alocările Planului DVB-T); 

3.1.2 Planul analogic alcătuit din două părţi: banda de frecvenţă 174-230 MHz3 şi banda de 

frecvenţă 470-862 MHz  

3.1.3 Anexa 2: Elementele şi criteriile tehnice folosite la elaborarea Planului şi implimentarea 

Acordului. 

                                                 

2  Dupa expirarea Perioadei de tranziţie, Planurile  vor conţine doar Planul digital. 

3  Pentru Morocco, Planul analogic acoperă banda de frecvenţă 170-230 MHz  
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3.3 Anexa 3: Caracteristicile de bază necesare a fi prezentate la aplicarea Acordului. 

3.4 Anexa 4 

3.4.1          Partea I: Limitele şi metodologia determinării cazurilor  de necessitate  

a coordonării cu alte administraţii. 

3.4.2 Partea II: Examinarea corespunderii cu înregistrările din Planul digital.  

3.5          Anexa 5: Lista asignărilor altor servicii primare terestre precum se referă în p. 1.15  

al Acordului.  

 

ARTICOLUL 4 

Procedura de modificare a Planurilor şi procedura de coordonare a altor servicii 

terestre cu statut primar  
 

4.1 Modificaria Planurilor 

4.1.1 În caz că o administraţie propune o modificare la Planul digital sau la Planul analogic, 

adică  în cazurile cînd o administraţie dorește: 

a) să schimbe caracteristicile unei alocări, sau a unei asignări a stației de radiodifuziune, 

existent în Planuri; sau 

b) să adauge la Planuri o alocare sau o asignare a stației de radiodifuziune; sau 

c) să adauge la Planul4 digital o asignare convertată dintr-o alocare a Planului digital; sau  

d) să anuleze din Planuri o alocare sau o asignare a stației de radiodifuziune, 

această administraţie va aplica procedura descrisă în acest Articol înainte ca să fie facută 

vre-o notificare conform Articolul 5.  

4.1.2 Începutul procedurii de modificare 

4.1.2.1 Orice administraţie care propune să se schimbe caracteristicile unei asignări/alocări 

existente în Planuri,  sau să adauge o nouă asignare/alocare în Planuri, va cere acordul 

oricărei altei administraţii a cărei serviciu de radiodifuziune şi/sau alte servicii terestre cu 

statut primar se consideră afectate .  

4.1.2.2 O administarţie se considerată afectată din punct de vedere a serviciului de 

radiodifuziune, cînd prevalează limitele indicate în Partea I a Anexei 4. 

 

 

 

 

 

                                                 

4 Dacă administrațiile nu au intenție să includă asignări în Planul digital, se va aplica nemijlocit 

Articolul 5. 
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4.1.2.3 O administraţie se consideră afectată în privinţa altor servicii terestre cu statut primar 

proprii, în caz că limitele indicate în  Partea I a Anexei 4 prevalează pentru oricare din urmatoarele 

asignări:  

a) asignările existente pentru alte servicii terestre cu statut primar;  

b) asignările pentru alte servicii terestre cu statut primar pentru care a fost iniţiată 

procedura de coordonare cu serviciul de radiodifuziune conform § 4.2 , adică pentru care 

Biroul a  recepționat informaţia completă, indicată în § 4.2.2.6.  

4.1.2.4 Acordul, la care se face referință în § 4.1.2.1, nu este necesar dacă: 

a) nici una din limitele indicate în partea I a Anexei 4 referitoare la § 4.1.2.2 şi § 4.1.2.3 nu 

sunt depaşite; sau 

b) modificarea propusă se referă la schimbările caracteristicelor tehnice care nu vor mări  

nivelul existent de interferenţă şi nici cel de protecţie necesară. 

4.1.2.5 O administraţie, ce propune modificarea Planurilor  va trebuui să comunice la  Birou 

caracteristicile respective, enumărate în Anexa 3, în forma electronica, şi să indice, dacă este necesar,  

denumirile oricăror administraţii care au convenit deja la modificarea propusă în baza 

caracteristicilor comunicate Biroului.  

Aceast comunicat deasemenea se examinază de  Birou, în caz de solicitare,  ca o solicitare de 

aplicare a procedurii conţinute în § 4.1.5.3 în urmatoarele cazuri: 

– nici un acord nu este necesar conform § 4.1.2.4 şi denumirea administraţieie nu este 

inclusă conform § 4.1.3.2; sau 

– acordul tuturor administrațiilor a fost primite şi denumirea nici unei din administrații nu a 

fost exclusă conform § 4.1.2.9 sau nu a fost inclusă conform § 4.1.3.2.  

4.1.2.6 Dacă caracteristicile prezentate conform § 4.1.2.5 se determină a fi incomplete,  Biroul  

trebuie sa ceară imediat de la administraţia care propune modificarea Planurilor  orice explicație 

necesară şi informaţie nefurnizată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.1.2.7 La aplicarea conform § 4.1.1 c), dacă  Biroul depistează că, în cazul conversiei unei 

alocări în una sau cîteva asignări, se satisfac condiţiile din Partea II a Anexei 4, se vor aplica 

prevederile din § 4.1.5.3 5.  Altfel ,  Biroul va cere administraţiei ce propune modificarea Planului 

digital să întreprindă acțiunile corespunzatoare. Propunerea de modificare va fi neglijată, dacă timp 

de 30 de zile administraţia nu va modifica caracteristicile pentru corespunderea lor Părții II a Anexei 

4. Această perioadă de 30 de zile începe de la data expedierii solicitării Biroului.  

4.1.2.8 La recepționarea  informaţiei complete, la care se referă în § 4.1.2.5 sau § 4.1.2.6, Biroul  

în perioada de 40 de zile: 

a) determină administraţiile care pot fi afectate, în conformitate cu § 4.1.2.2 și § 4.1.2.3;  

                                                 

5  In cazul asignărilor, convertate dintr-o alocare din Planul digital, care conține remarca în coloanele 

“ramărci” ale Planului, aceste remărci trebuie să se aplice și la aceste asignări.  
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b) publică caracteristicile recepționate în Partea Specială a BR IFIC ,  împreuna cu 

denumirea administraţiilor identificate, indicînd  acele administrații, a căror acord a fost 

comunicat conform  § 4.1.2.5 de către administraţia ce propune modificarea Planurilor,  

dacă este necesar, şi asignările corespunzatoare  altor servicii terestre cu statut primar  

care sunt considerate  afectate;  

c) informează administrţiile identificate în a) mai sus. 

4.1.2.9 O administraţie, a cărei acord a fost comunicat la Birou  conform  § 4.1.2.5, poate, în 

timp de 40 de zile de la data publicarii BR IFIC  cu referire la § 4.1.2.8 b), să  ceară Biroului  să 

transfere denumirea ei din lista administraţiilor care şi-au dat acordul, precum este publicat în 

§ 4.1.2.8 b). O copie a acestei cereri va fi trimisă de către Biroul administraţiei care a propus să se 

modifice Planurile. În cazul transferării denumirii administraţiei din lista administraţiilor care şi-au 

dat acordul, publicat în § 4.1.2.8 b), Biroul  va considera că acordul acestei administraţii nu a fost  

obţinut.   

4.1.3 Solicitare de includere în procesul de obținere a acordului 

4.1.3.1 Orice administraţie care consideră că ar trebui să fie inclusă în lista administraţiilor 

considerate afectate poate, în timp de 40 de zile de la data publicarii BRIFIC cu referire la 

§ 4.1.2.8 b), să ceară Biroului  să includă denumirea ei în lista administraţiilor considerate a fi 

afectate, indicînd motivele proprii și bazîndu-se pe criteriile din Partea I a Anexei 4.  

4.1.3.2 La recepționarea acestei solicitări,  Biroul va examina motivele şi, daca în conformitate 

cu § 4.1.2.2 şi § 4.1.2.3, determină că denumirea adminiatreţiei ar trebui inclusă în lista 

administraţiilor considerate a fi afectate, va: 

– informa imediat administraţia care a propus să se modifice Planurile şi administraţia care 

a cerut să fie inclusă în lista administraţiilor considerate a fi afectate; şi  

– publica timp de 30 de zile de la data primirii solicitării, denumirea administraţiei 

adaugate într-o anexă la Partea Speciala a BRIFIC cu referire la § 4.1.2.8 b), şi asignările 

corespunzatoare  altor servicii terestre cu statut primar,  dacă este necesar.  

Pentru administraţia a cărei denumirea a fost publicată în anexă, perioada totală de 75 de zile 

specificată în § 4.1.4.6, 4.1.4.7, 4.1.4.8, 4.1.4.9, 4.1.4.10 si 4.1.5.1 se va calcula de la data publicării 

anexei în Partea Speciala a BRIFIC menționat mai sus.   

Dacă Biroul  consideră că denumirea administraţiei nu ar trebui inclusă în lista administraţiilor 

considerate a fi afectate, el anunţă această administraţie. 

4.1.3.3 Administraţia care a propus să se modifice Planurile va căuta să obțină acordul 

administraţiilor a căror acord nu s-a obţinut (vezi şi § 4.1.2.9) şi care sunt enumerate în publicaţia 

menționată în § 4.1.2.8 b) sau § 4.1.3.2 , în dependență de caz, aplicînd procedura descrisă în § 4.1.4, 

mai jos.  

4.1.3.4 Dacă toate acordurile au fost obținute şi nici o denumire a administraţiei nu este exclusă 

conform § 4.1.2.9, şi nici o denumire a administraţiei nu este inclusă conform § 4.1.3.2, se aplică 

procedura descrisă în § 4.1.5.3. 
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4.1.4 Obținerea acordului administraţiilor considerate afectate şi a celor, a căror acord 

este necesar a fi obţinut 

4.1.4.1 Partea Speciala a BRIFIC, menționat în § 4.1.2.8 b) sau § 4.1.3.2 constituie solicitarea 

oficiala de coordonare, adresată celor administraţii a căror acord trebuie încă obţinut. 

4.1.4.2 La căutarea obținererii acordului altei administraţii, administraţia care a propus să se 

modifice Planurile poate, de asemenea, să comunice orice informaţie suplimentară referitor la 

criteriile propuse pentru utilizare, precum şi alte detalii privitor datele terenului, condiţii particulare 

de propagare, etc.  

4.1.4.3  La obținerea Părții Speciale (PS) a BRIFIC,  la care se referă în  § 4.1.2.8 b) sau 

§ 4.1.3.2, în dependență de caz, orice administraţie enumerată în PS va trebui să examineze efectul 

modificării propuse a Planului digital sau a Planului analog asupra serviciului lui de radiodifuziune  

şi asupra asignărilor sale faţă altor servicii terestre cu statut primar,  luînd în considerare, pe cît este 

de posibil, informaţia suplimentară la care se referă în § 4.1.4.2.  

4.1.4.4 Administraţia, acordul căreia este necesar a fi obținut, poate solicita Biroului  asistență, 

prin furnizarea informaţiilor suplimentare, care va permite administraţiei să stabilească interferenţele, 

apărute în urma modificărilor propuse, utilizînd metoda descrisă în Partea I a Anexei 4. Biroul va 

expedia informaţia dată prin cea mai operativă cale.  

4.1.4.5 Administraţia, acordul căreia este necesar a fi obținut, poate expedia propriile comentarii 

administraţiei care a propus modificarea  Planurilor  fie direct, fie prin intermediul Biroului. Oricum, 

Biroul  va fi informat despre aceste comentarii. 

4.1.4.6 Administrația,  care nu este de-acord cu modificare propusă în referire la propriul 

serviciul de radiodifuziune, va informa despre decizia sa, prezentînd motivele, în referire la propriul 

serviciul de radiodifuziune, timp de 75 de zile de la data publicării BRIFIC, indicate în § 4.1.2.8 b) 

sau § 4.1.3.2, în dependență de caz.   

4.1.4.7 Administrația,  care nu este de-acord cu modificare propusă în referire la propriile alte 

servicii terestre cu statut primar, va trebui sa-şi expună decizia,  bazată pe propriile asignări, precum 

descris în § 4.1.2.3 a) şi b), timp de 75 de zile de la data publicării BRIFIC, conform § 4.1.2.8 b) sau 

§ 4.1.3.2, în dependență de caz. 

4.1.4.8 Peste 50 de zile după publicarea BRIFIC, menționat în § 4.1.2.8 b) sau § 4.1.3.2, în 

dependență de caz, Biroul  va cere oricărei administraţii care încă nu şi-a anunţat decizia să o facă. 

După toată perioadă de 75 de zile după data publicării BRIFIC, Biroul  va informa imediat 

administraţia care a propus modificarea Planurilor că el a expediat cererile sus-numite şi îi prezintă  

denumirile administraţiilor care şi-au dat acordul şi denumirile administraţiilor care nu au răspuns.  

4.1.4.9 În caz că o administraţie nu a răspuns în perioada aceasta de 75 de zile, se consideră că 

aceasta administraţie nu a fost de acord cu propunerea de modificare a Planurilor, numai dacă nu se 

aplică prevederile § 4.1.4.10 si § 4.1.4.11.   

4.1.4.10 Dupa această perioadă de 75 de zile, administraţia care a propus să se modifice  Planurile  

poate cere Biroului asistență lui, prin trimiterea unei scrisori de rapel administraţiei care nu a răspuns, 

cerîndu-se o decizie. Această cerere nu va extinde, în nici un caz, perioada de 24 de luni mentionată 

în § 4.1.5.1.  
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4.1.4.11 În caz că nici o decizie nu este comunicată la  Birou  timp de 40 de zile dupa data  

expedierii scisorii de rapel conform § 4.1.4.10, el va considera că administraţia care nu a anunţat nici 

o decizie este de acord cu propunerea modificarii Planurilor.  

4.1.4.12 Dacă la sfirşitul perioadelor menţionate în § 4.1.4.9 sau § 4.1.4.11 de mai sus, se menține 

dezacordul,  Biroul  va efectua orice studiu, care poate fi solicitat fie de administraţia care a propus 

modificarea la Planuri, fie de administraţiile de la care se aşteaptă acordul, timp de 40 de zile, el îi va 

informa despre rezultatul studiului şi va oferi asfel de recomandări, pe care el le poate propune pentru 

soluționarea  acestei  probleme.  

4.1.4.13 O administraţie poate, înainte de a apela la procedurele prevăzute în § 4.1, sau la orice 

etapă de aplicare a precedurii descries în el, a solicita la Birou asistență fără ca aceasta să aibă careva 

influiență asupra perioadelor descrise mai sus.  

4.1.4.14 Dacă, în cautarea obținerii acordului, o administraţie modifică propunerea sa iniţială, ea 

va trebui sa recurgă din nou la prevederile din § 4.1.  

4.1.5 Încheierea procedurii de modificare 

4.1.5.1 În caz că o administraţie a obţinut acordul de la toate administraţiile a căror denumire a 

fost publicată în BRIFIC menționat în § 4.1.2.8 b) sau § 4.1.3.2, în dependență de caz, ea va informa 

Biroul privind caracteristiceile finale coordinate a asignării/alocării impreună cu denumirile 

administraţiilor a căror acord a fost obținut. Dacă administraţia care a propus modificarea Planurilor 

nu informează Biroul timp de 24 de luni după perioada de 75 de zile expusă în § 4.1.4.6 pînă la § 

4.1.4.10, modificarea propusă va fi neglijată.  

4.1.5.2 Dacă caracteristiceile finale coordinate menţionate mai sus vor aduce la identificarea 

unor noi administraţii afectate, administraţia care propune modificarea Planurilor va trebui să aplice 

din nou prevederile din § 4.1 în privinţa acestor administraţii noi. 

 4.1.5.3 La obținerea informaţiei complete, menționate în § 4.1.5.1,  Biroul publică, în timp de 30 

de zile, în Partea Specială a BRIFIC  caracteristicile asignării/alocării impreună cu denumirile 

administraţiilor care au fost de acord cu propunerea modificării Planurilor, și introduce 

asignarea/alocarea nouă sau modificată, în dependență de caz, în Planuri. Referitor la Membrii 

Acordului,  asignarea/alocarea implicată va primi acelaşi statut ca şi acelea din Planuri. Însă, în cazul 

unei asignări din Plan, care este rezultatul convertării unei alocări, această asignare va ramîne în 

comformitate cu alocarea din care a fost convertată şi în conformitate cu Partea II a Anexei 4.  

4.1.5.4 Acordul  administraţiei/administraţiilor afectate poate, de asemenea, fi obţinut în 

conformitate cu acest Articol pentru o perioadă anumită de timp. Asignarea sau alocarea, în 

dependență de caz, va fi transferată  din Planuri şi/sau din BRIFIC, , în dependență de caz, de către 

Birou la sfîrşitul acestei perioade de timp, dupa ce a fost informată administraţia.  

4.1.6 Anularea unei asignări sau unei alocări 

În caz că în  Planuri  se anulează o asignare sau o alocare conform  § 4.1.1 d) sau § 4.1.5.4, Biroul va 

publica această informaţie într-o Parte Specială a BRIFIC.  

În cazul anulării unei alocări, Biroul  va anula în Planul digital şi în BRIFIC toate asignările 

convertate din această alocare, după ce a fost informată administraţia. 
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4.1.7 Actualizarea Planurilor 

Biroul  va menţine şi publica periodic şi actualiza copia principală a Planurilor, luînd în considerație 

orice schimbări, completări şi excluderi, efectuate în concordanţa cu procedurile acestui Articol. 

4.2 Coordonarea asignărilor altor servicii terestre cu statut primar  cu serviciile de 

radiodifuziune 

4.2.1 În caz că o administrare propune să schimbe caracteristicile unei asignări existente altui 

servicii terestru cu statut primar, sau să pună în aplicare o nouă asignare altor servicii terestre cu 

statut primar, se va aplica procedura conţinută în acest Articol, pînă cînd nu se face notoficarea 

conform prevederilor din Articolul 5.  

4.2.2 Începerea procedurii de coordonare 

4.2.2.1 La aplicarea § 4.2.1, o administraţie va căuta acordul oricarei alte administraţii a cărei 

serviciu de radiodifuziune se consideră a fi afectat.  

4.2.2.2 O administraţie se consideră  afectată cu referire la serviciul ei de radiodifuziune în caz 

că se depășesc limitele indicate în Partea I a Anexei 4.  

4.2.2.3 Acordul la care se referă în § 4.2.2.1 nu este necesar dacă:  

a) nici o limită la care se referă în Partea I din Anexa 4 conform § 4.2.2.2 nu este depaşită; 

sau   

b) modificarea propusă se referă la caracteristicile tehnice care nu măresc nivelul existent de 

interferenţă şi nu mărește nivelul existent al protecţiei necesare.   

4.2.2.4 Administraţia ce propune o asignare nouă ori modificată  va comunica  Biroului 

caracteristicile ceorespunzătoare, enumerate în Anexa 3, în forma electronică, şi va indica, după 

necesitate, denumirile administraţiilor care deja şi-au dat acordul pentru asignarea nouă propusă sau 

modificată, propus în baza caracteristicilor communicate Biroului.   

În cazul apariției unei astfel de cereri, acest comunicat va fi, de asemenea, considerat de către Birou 

drept o solicitare de aplicare a procedurii, conţinută în § 4.2.5.3 în urmatoarele cazuri:  

– nici un acord nu este necesar conform § 4.2.2.3 şi nici o denumire de administraţie nu 

este inclusă în § 4.2.3.2; sau  

– acordutile tuturor administrațiilor au fost obținute şi nici o denumire de administraţie nu 

este exclusă conform  § 4.2.2.7  sau nu fie inclusă conform § 4.2.3.2.   

4.2.2.5 Dacă caracteristicile prezentate conform § 4.2.2.4 au fost considerate incomplete, Biroul 

imediat va solicita de la această administraţie orice explicație necesară şi informaţie nefurnizată. 

4.2.2.6 La recepționarea informaţiei complete, la care se referă în§ 4.2.2.4 sau § 4.2.2.5, în 

dependență de caz, Biroul  în timp de 40 de zile va:   

a) identifica administraţiile considerate a fi afectate, conform § 4.2.2.2;   

b) publica caracteristicile primite în Partea Speciala a BRIFIC, împreună cu denumirile 

administraţiilor respective, indicînd şi acele administrașii, ale căror acord a fost 

comunicat conform § 4.2.2.4 de către administraţia care e în cautarea obținerii acordului;  

c) informa administraţiile definite în a), mai sus. 
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4.2.2.7 Administraţia, a cărei acord a fost comunicat Biroului conform § 4.2.2.4 poate, în timp de 

40 de zile de la data publicării BRIFIC, menționat în § 4.2.2.6 b), să expedieze la Biroul  o solicitare 

de excludere a denumirii ei din lista administraţiilor care şi-au dat acordul, conform § 4.2.2.6 b). O 

copie a acestei cereri va fi trimisă de către Birou administraţiei care caută obținerea acordului. În 

cazul excluderii unei denumiri a administraţiei din lista administraţiilor care şi-au dat acordul , 

conform § 4.2.2.6 b), Biroul va considera că acordul acelei administraţie nu s-a obţinut. 

4.1.4 4.2.3 Solicitare de includere în procesul de obținere a acordului 

4.2.3.1 Orice administraţie care consideră că ar trebui să fie inclusă în lista administraţiilor 

considerate afectate poate, în timp de 40 de zile de la data publicarii BRIFIC, să ceară Biroului  să 

includă denumirea ei în lista administraţiilor considerate a fi afectate, indicînd motivele proprii și 

bazîndu-se pe criteriile din Partea I a Anexei 4.  

4.2.3.2 recepționarea acestei solicitări,  Biroul va examina motivele şi, daca în conformitate cu 

§ 4.2.2.2, determină că denumirea adminiatreţiei ar trebui inclusă în lista administraţiilor considerate 

a fi afectate, va: 

– informa imediat administraţia care e în cautarea obținerii acordului şi administraţia care 

solicită să fie inclusă în lista administraţiilor considerate afectate; şi 

– publica, timp de 30 de zile de la data primirii cererii, denumirea administraţiei în agenda 

Părţii Speciale din BRIFIC, conform § 4.2.2.6 b). 

Pentru administraţia a cărei denumirea a fost publicată în anexă, perioada totală de 75 de zile 

specificată în § 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.8, 4.2.4.9 şi 4.2.5.1 se va calcula de la data publicării anexei în 

Partea Speciala a BRIFIC menționat mai sus. 

Dacă Biroul  consideră că denumirea administraţiei nu ar trebui inclusă în lista administraţiilor 

considerate a fi afectate, el anunţă această administraţie. 

4.2.3.3 Administraţia care a propus o asignare nouă sau modificată, va căuta obținerea acordului 

administrţilor a căror acorduri nu au fost obţinute (vezi § 4.2.2.7) şi care sunt enumerate în lista din 

publicaţia, menționată în § 4.2.2.6 b) sau § 4.2.3.2, în dependență de caz, prin aplicarea procedurii 

din § 4.2.4 de mai jos.   

4.2.3.4 Dacă toate acordurile au fost  obţinute şi nici o denumire a administraţiei nu este exclusă 

conform § 4.2.2.7 şi nici una nu este inclusă conform § 4.2.3.2, se aplică procedura, descrisă în  

§ 4.2.5.3.  

 

4.2.4 Obținerea acordului administraţiilor considerate afectate şi a celor, a căror acord 

este necesar a fi obţinut 

4.2.4.1 Partea Speciala a BRIFIC, menționat în § 4.2.2.6 b) sau § 4.2.3.2, în dependență de caz, 

constituie solicitarea oficiala de coordonare, adresată celor administraţii a căror acord trebuie încă 

obţinut. 

4.2.4.2 La căutarea obținererii acordului altei administraţii, administraţia care a propus să se 

modifice Planurile poate, de asemenea, să comunice orice informaţie suplimentară referitor la 

criteriile propuse pentru utilizare, precum şi alte detalii privitor datele terenului, condiţii particulare 

de propagare, etc.  
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4.2.4.3 La obținerea Părții Speciale (PS) a BRIFIC,  la care se referă în  § 4.2.2.6 b) or § 4.2.3.2, 

în dependență de caz, orice administraţie enumerată va trebui să examineze efectul asignării propuse 

noi ori modificate asupra serviciului lui de radiodifuziune, luaînd în consideraţie, pe cît e de posibil, 

informaţia suplimentară, indicată în § 4.2.4.2.  

4.2.4.4 Administraţia, acordul căreia este necesar a fi obținut, poate solicita Biroului  asistență, 

prin furnizarea informaţiilor suplimentare, care va permite administraţiei să stabilească interferenţele, 

produse de asignarea propusă nouă sau modificată, utilizînd metoda descrisă în Partea I a Anexei 4. 

Biroul va expedia informaţia dată prin cea mai operativă cale. 

4.2.4.5 Administraţia, acordul căreia este necesar a fi obținut, poate expedia propriile comentarii 

administraţiei care a propus asignarea nouă sau modificată. Oricum, Biroul  va fi informat despre 

aceste comentarii. 

4.2.4.6 Administrația,  care nu este de-acord cu modificare propusă a asignării noi ori modificate, 

va trebui să-si expună decizia în periaoada a 75 de zile de la data publicării BRIFIC,  menționat în 

§ 4.2.2.6 b) sau § 4.2.3.2, în dependență de caz, prezentînd motivele, în referire la propriul serviciul 

de radiodifuziune.   

4.2.4.7 Peste 50 de zile după publicarea BRIFIC, menționat în § 4.2.2.6. b) sau § 4.2.3.2, ca 

alocat, în dependență de caz, Biroul  va cere oricărei administraţii care încă nu şi-a anunţat decizia să 

o facă.  După toată perioadă de 75 de zile după data  publicării BRIFIC, Biroul  va informa imediat 

administraţia care a propus asignarea nouă sau modificată, că el a expediat cererile sus-numite şi îi 

prezintă  denumirile administraţiilor care şi-au dat acordul şi denumirile administraţiilor care nu au 

răspuns.  

4.2.4.8 În caz că o administraţie nu a răspuns în perioada aceasta de 75 de zile, se consideră că 

aceasta administraţie nu a fost de acord cu asignarea nouă sau modificată, numai dacă nu se aplică 

prevederile § 4.2.4.9 şi § 4.2.4.10. 

4.2.4.9 Dupa această perioadă de 75 de zile, administraţia care a propus asignarea nouă sau 

modificată  poate cere Biroului asistență lui, prin trimiterea unei scrisori de rapel administraţiei care 

nu a răspuns, cerîndu-se o decizie. Această cerere nu va extinde, în nici un caz, perioada de 24 de 

luni mentionată în § 4.2.5.1.  

4.2.4.10 Dacă nici o decizie nu este comunicată la  Birou  timp de 40 de zile după data  expedierii 

scrisorii de rapel conform § 4.2.4.9.,  el va considera ca administraţia care nu a anunţat nici o decizie 

este de acord cu asignarea nouă sau modificată.  

4.2.4.11 Dacă, la sfirşitul perioadelor menţionate în § 4.2.4.8 sau § 4.2.4.10 de mai sus, se menține 

dezacordul,  Biroul  va efectua orice studiu, care poate fi solicitat fie de administraţia care a propus 

asignarea nouă sau modificată, fie de administraţiile de la care se asteaptă acordul, timp de 40 de zile, 

el îi va informa despre rezultatul studiului şi va oferi asfel de recomandări, pe care el le poate 

propune pentru soluționarea  acestei  probleme.  

4.2.4.12 O administraţie poate, înainte de a apela la procedurele prevăzute în § 4.2, sau la orice 

etapă de aplicare a precedurii descries în el, a solicita la Birou asistență fără ca aceasta să aibă careva 

influiență asupra perioadelor descrise mai sus.  

4.2.4.13 Dacă, în cautarea obținerii acordului, o administraţie modifică propunerea sa iniţială, ea 

va trebui sa recurgă din nou la prevederile din § 4.2. 
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4.2.5  Incheierea procesului de coordonare 

4.2.5.1 În caz că o administraţie a obţinut acordul de la toate administraţiile a căror denumire a 

fost publicată în BRIFIC menționat în § 4.2.2.6 b) sau § 4.2.3.2, în dependență de caz, ea va informa 

Biroul privind caracteristiceile finale coordinate a asignării împreună cu denumirele administraţiilor a 

căror acord a fost obținut. Dacă administraţia care a propus asignarea nouă sau modificarea ei nu 

informează Biroul timp de 24 de luni dupa perioada de 75 de zile expusă în § 4.2.4.6 la § 4.2.4.9, 

modificarea propusă va fi neglijată . 

4.2.5.2 Dacă caracteristiceile finale coordinate menţionate mai sus vor aduce la identificarea 

unor noi administraţii afectate, administraţia care propune modificarea Planurilor va trebui să aplice 

din nou prevederile din § 4.2 în privinţa acestor administraţii noi.  

4.2.5.3 La obținerea informaţiei complete, menționate în § 4.2.5.1, Biroul publică, în timp de 30 

de zile, în Partea Specială a BRIFIC caracteristicile asignării împreună cu denumirile administraţiilor 

care au căzut de acord  cu asignarea nouă sau modificată şi include asignarea nouă sau modificată în 

Listă.  

4.2.5.4 Asignarea propusă nouă sau modificată devine nevalabilă,  daca nu se notifică, conform 

Articolului 5, timp de 12 luni după publicarea, menționată în § 4.2.5.3.   

4.2.5.5 Acordul  administraţiei/administraţiilor afectate poate, de asemenea, fi obţinut în 

conformitate cu acest Articol pentru o perioadă anumită de timp. Asignarea va fi transferată  de către 

Birou din Lista şi/sau din BRIFIC, în dependență de caz, la sfirsitul acestei perioade de timp, după ce 

a informat administraţia.   

 

4.2.6 Actualizarea Listei 

Biroul  va menţine şi publică periodic şi actualiza copia principală a  Listei, luînd în considerație  

orice schimbare, completari şi excludere făcută în conformitate cu procedurile acestui Articol, 

publicînd-o periodic. 
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ARTICOLUL 5 

 

Notificarea asignărilor de frecvenţă 

 

5.1 Notificarea asignărilor de frecvenţă a staţiilor de radiodifuziune 

5.1.1 În caz că o administraţie propune spre utilizare o nouă asignare a stației de 

radiodifuziune, ea va anunţa la Birou, conform prevederilor Articolului 11 din  Regulamentul                                                                                                                                                                                                                              

Radiocomunicații,  caracteristicile asignării date, precum este determinat în Anexa 3 la Acord.   

5.1.2 La examinarea asignării de către Birou privind corespunderea ei N 11.34  a 

Regulamentului Radiocomunicații,  adică corespunderea ei cu Planurile  şi prevederile asociate, 

decizia va fi pozitivă, dacă: 

a) asignarea se conţine în Planuri6 şi nu are nici o remarcă privind asignările din Planul 

analogic, asignările existente altor servicii terestre cu statut primar sau înregistrări în 

Planul digital, şi sunt respectate condiţiile Părţii II a Anexei 4; sau  

b) asignarea se conţine în Planul digital şi are o remarcă în privinţa:  

– asignărilor din Planul analogic sau la asignările existente altor servicii terestre cu 

statut primar, şi toate acordurile necesare au fost obţinute, şi sunt respectate 

condiţiile Părţii II din Anexa 4 : şi/sau 

– înregistrărilor din Planul digital,  şi administraţia care notifică susţine că toate  

condiţiile specificate în  remarcă au fost totalmente respectate, şi că sunt 

respectate condiţiile din Partea II a Anexei 4; sau   

c) pentru asignarea, convertată din alocarea din Planul digital, care nu are nici o remarcă în 

privinţa asignărilor din Planul analogic, asignărilor existente altor servicii terestre cu 

statut primar, sau înregistrărilor din Planul digital, se respectă condiţiile din Partea II a 

Anexei 4; sau   

d) pentru asignarea, convertată din alocarea din Planul digital, care are remarcă în privinţa:   

– asignărilor din Planul analogic sau asignărilor existente altor servicii terestre cu statut 

primar, au fost obținute toate acordurile necesare şi se respectă condiţiile din Partea II a 

Anexei 4; sau/şi   

-                 înregistrărilor din Planul digital, condiţiile din Partea II a  Anexei 4 se respect şi 

administraţia care notifică susţine că toate  condiţiile specificate în  remarcă au fost 

totalmente respectate; sau   

                                                 

6  Această prevedere nu se aplică la Planul analogic dupa terminarea Perioadei de tranziție. 
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e) în cazul utilizării înregistrării din Planul digital, cu diferite caracteristici, în cadrul 

sistemelor DVB-Tsau T-DAB, se respect condițiile specifice în Partea II a Anexei 4.   

5.1.3 Înregistrarea digitală în Plan poate fi notificată cu caracteristici diferite de acelea, care 

deja se conțin în Plan, pentru transmisie în serviciul de radiodifuziune sau în alte servicii terestre cu 

statut primar,  ce funcționează în conformitate cu Regulamentul Radiocomunicații, cu condiția că 

densitatea de vîrf a puterii orice 4 kHz a asignărilor notificate menționate mai sus, nu depășește  

densitatea spectral a puterii în 4 kHz a înregistrării digitale din plan. O astfel de utilizare nu va cere 

protecție mai mare comparativ cu protecția oferită înregistrării digitale menționate mai sus. 

5.1.4 Dacă verificarea, menționată în § 5.1.2, şi § 5.1.3,  aduce la o decizie pozitivă, asignarea 

dată se înregistrează în RIF. În relaţiile dintre Membrii Acordului,  toate asignările de frecvență 

pentru serviciul de radiodifuziune, înregistrate în RIF şi corespunzătoare Acordului dat, se 

examinează ca asignări cu statut identic, indiferent de data recepționării de către Birou a notificaării  

pentru astfel de asignări de frecvență sau data punerii în funcțiune.  

5.1.5 Dacă  verificarea, menționată în § 5.1.2, şi § 5.1.3 în dependență de caz, aduce la o 

decizie negativă, notificarea se returnează administraţiei , cu argumentele corespunzătoare privind 

decizia luată.   

5.1.6 Dacă administraţia din nou depune notificarea şi re-examinarea  efectuată de Birou 

conform § 5.1.2, şi § 5.1.3 în dependență de caz, aduce la o decizie pozitivă, asignarea va fi 

înregistrată în RIF.  

5.1.7 Dacă examinarea repetată efectuată conform § 5.1.2 aduce la o decizie negativă, 

asignarea se înregistrează cu decizia pozitivă conform No. 11.31, şi cu o decizie negativă conform 

No. 11.34 împreuna cu denumirea (-le) administraţiei (-lor) cu care se menține dezacordul, indicînd 

că în referință cu această (aceste) administraţie (ii) asignarea se utilizează cu condiția lipsei 

perturbațiilor oricărei stații, ce funcționează în conformitate cu Acordul şi cu Planurile lui alăturate și 

necesității protecției de ele.    

5.1.8 Notificarea repetată va include un angajament semnat de administraţia ce notifică, 

precum că utilizarea asignării propuse pentru înregistrare în RIF conform § 5.1.7  nu va cauza 

perturbații prejudiciabile ori nu vac ere protecție de la oricare stație a administrației  cu care se 

menține dezacordul, ce funcționează în conformitate cu Acordul  şi cu Planurile  lui asociate şi 

înregistrate  în RIF cu o decizie pozitivă în referință cu No. 11.31 şi 11.34.  

5.1.9 Dacă la utilizarea asignării date se crează perturbații prejudiciabile unei asignări a 

administrației, cu care se menține dezacordul, ce funcționează în conformitate cu Acordul şi cu 

Planurile lui  alăturate şi înregistrată în RIF cu decizie pozitivă în referință cu No. 11.31 şi 11.34, 

administraţia care crează perturbații prejudiciabile, din momentul primirii inştiinţării, va elimina 

imediat aceste perturbații.  

  

5.2 Notificarea asignărilor de frecvență altor servicii terestre cu statut primar 

5.2.1 În caz că o administrație propune punerea în funcțiune a asignării altui servicii terestru 

cu statut primar, ea va notifica la Birou asignarea dată, în conformitate cu prevederile Articolului 11 

din  Regulamentul Radiocomunicații.                                                                                                                                                                                                                           

5.2.2 La examinarea de către Birou a corespunderii cu Acordul dat,  Biroul examinează 

notificarea din punct de vedere a utilizării procedurii, descrise în § 4.2 a Acordului. 

5.2.3 Dacă examinarea menționată în § 5.2.2 (de mai sus) aduce la o decizie pozitivă, asignarea 

va fi înregistrată în RIF.  În caz contrar, notificarea va fi returnată administraţiei cu argumentele 

corespunzatoare deciziei.   
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5.2.4 Dacă administraţia din nou expediază notificarea şi re-examinarea de către Birou 

conform § 5.2.2 (de mai sus) aduce la o decizie pozitivă, asignarea este înregistrată în mod 

corespunzător în RIF.  

5.2.5 Dacă examinarea repetată efectuată conform § 5.2.2 aduce la o decizie negativă,  

asignarea se înregistrează cu decizia pozitivă conform No. 11.31, şi cu o decizie negativă conform 

No. 11.34 împreuna cu denumirea (-le) administraţiei (-lor) cu care se menține dezacordul, indicînd 

că în referință cu această (aceste) administraţie (ii) asignarea se utilizează cu condiția lipsei 

perturbațiilor oricărei stații, ce funcționează în conformitate cu Acordul şi cu Planurile lui alăturate și 

necesității protecției de ele.    

5.2.6 Notificarea repetată va include un angajament semnat de administraţia ce notifică, 

precum că utilizarea asignării propuse pentru înregistrare în RIF conform § 5.2.5. nu va cauza 

perturbații prejudiciabile ori nu vac ere protecție de la oricare stație a administrației  cu care se 

menține dezacordul, ce funcționează în conformitate cu Acordul  şi cu Planurile  lui asociate şi 

înregistrate  în RIF cu o decizie pozitivă în referință cu No. 11.31 şi 11.34.  

5.2.7 Dacă la utilizarea asignării date se crează perturbații prejudiciabile unei asignări a 

administrației, cu care se menține dezacordul, ce funcționează în conformitate cu Acordul şi cu 

Planurile lui  alăturate şi înregistrată în RIF cu decizie pozitivă în referință cu No. 11.31 şi 11.34, 

administraţia care crează perturbații prejudiciabile, din momentul primirii inştiinţării, va elimina 

imediat aceste perturbații.  

 

ARTICOLUL 6 

                                                 Soluționarea disputelor 

 

6.1 În caz că după aplicarea procedurii descrise în articolul de mai sus, administraţiile 

implicate nu au ajuns la un acord comun, acestea pot recurge la procedura descrisă în Articolul 56  a 

Constituţiei.  Ele, deasemenea, pot aplica Protocolul Opţional de stabilire obligatorie a disputelor în 

referință cu Statutul UIT , Convenţia UIT şi  regulamentele administrative.  

ARTICOLUL 7 

Aderarea la Acord 

 

7.1 Orice Stat Membru din Zona de Planificare  care nu a semnat Acordul,  poate orichind să 

depună la Secretarul-General un document de aderare, care imediat  informează celelalte State 

Membre. Aderarea la Acord va fi făcută fără rezervări şi se va aplica fașă de Planuri  aşa, precum ele 

erau la momentul aderării.  

7.2 Aderarea la Acord intră în vigoare din data recepționării de către Secretarul-General a 

documentului-solicitare de aderare.  

 

ARTICOLUL 8 

Sfera aplicării Acordului  

 



- 20 - 

 

8.1 Acordul obligă la relații reciproce Membrii Acordului, dar nu obligă acești memri la 

relații cu cei ce nu fac parte din Acord.  

8.2 Dacă unul din Membrii Acordului face rezervări privind orice prevedere a Acordului, 

ceilalţi Membri ai Acordului nu sunt obligați să ia în considerație această prevedere în relația lor cu 

acest membru care a făcut astfel de rezervări.  

ARTICOLUL 9 

Aprobarea Acordului 

 

9.1 Statele Membre care au semnat Acordul vor anunţa aprobarea acestui Acord , pe cît de 

repede posibil, Secretarului-General, care va informa imediat celelalte State Membre.  

ARTICOLUL 10 

Denunțarea Acordului 

 

10.1 Orice Membru al Acordului poate declara oricînd anularea Acordului, expediind 

înştiinţare Secretarului-General, care va informa celelalte State Membre.  

10.2 Denunțarea Acordului va intra în vigoare după un an de la data primirii denunțării de 

către Secretarul-General. 

10.3 Din data intrării în vigoare a denunțării Acordului, Biroul va exclude din Planuri  

asignările şi/sau alocările, incluse din numele Statului Membru, care a denunțat Acordul.  

ARTICOLUL 11 

Revizuirea Acordului 

11.1 Acordul poate fi revizuit doar de conferința regională radiocomunicații împuternicită, 

care se convoacă conform procedurii stipulate în Constituţie şi Convenţie, și la care vor fi invitate 

toate Statele Membre din Zona Planificării.  

ARTICOLUL 12 

Întrarea în vigoare, durata şi aplicare temporară a Acordului  

 

12.1 Acordul  va intra în vigoare pe 17 iunie 2007 la 0001 ore UTC. 

12.2 Prevederile Acordului vor fi aplicate temporar de pe 17 iunie 2006 0001ore CUT.  

12.3             De la data mentionată în § 12.2 de mai sus, staţiile de radiodifuziune în utilizare, cu 

asignările de frecvenţă care nu sunt înscrise în Planuri sau care nu sunt în conformitate cu Acordul şi 

cu Planurile  lui asociate  (vezi § 5.1.2 din Articolul 5) pot continua să fie utilizate cu condiția, că nu 

vor cauza perturbații prejudiciabile oricăror asignări ce corespund  Acordului şi Planurilor lui 

asociate, și nu vor cere protecţie.  

12.4 Acordul va rămîne în vigoare pînă la revizuirea lui în conformitate cu Articolul 11 din 

Acordul dat. 
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12.5 Perioada de tranziţie  va începe pe 17 iunie 2007 la 0001 UTC . Asignările de frecvență 

din Planul analogic (precum e specificat în § 3.1.2 din Articolui 3) vor fi protejate pe parcursul 

acestei Perioade de tranziţie. 

12.6 Perioada de tranziţie   se va sfîrşi pe 17 iunie 2015 la 0001 UTC. Însă, pentru ţările 

enumerate în nota de mai jos7, pentru banda de frecvenţă 174-230 MHz8, Perioada de tranziţie se va 

sfîrşi pe 17 iunie 2020 la 0001 ore CUT . După sfîrşitul Perioadei de tranziţie, ănscrierile 

corespunzătoare din Planul analogic se vor anula de către Birou, şi  

– prevederile din § 4.1 a Articolului 4, ce se referă la modificarea Planului analogic; şi 

– notele  privind asignările analogice  

nu vor mai fi utilizate pentru asignările analogice în ţările corespunzătoare.    

12.7 După sfîrşitul Perioadei de tranziţie, Biroul va revizui statutul asignărilor care se conţin 

în Planul analogic şi au fost înregistrate în RIF şi va propune administraţiilor să anuleze înregistrările 

corespunzătoare în RIF. 

12.8 După aprobarea hotărîrii de către  Biroul  conform § 12.7 de mai sus, administraţiile pot 

solicita Biroului anularea asignărilor respective, sau să continue utilizarea lor cu condiția, că aceste 

asignări analogice:   

a) să se conţina în Plan şi să fie puse în funcțiune, şi  

b) să nu cauzeze perturbații prejudiciabile oricăror asignări, ce se conformează Acordului şi 

Planurilor  lui asociate  (vezi § 5.1.2 din Articolul 5)   şi să nu ceară protecţie. 

12.9 Biroul actualizează RIF în mod corespunzător. 

În confirmarea căruia delegaţii Țărilor–member a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din 
Zona de Planificare, nominalizate mai jos, au semnat în numele oraganelor sale competente un 
exemplar al Actelor Finale date. În cazul apariţiei dezacordului, va prevala textul din limba franceză. 
Exemplarul original rămîne la păstrare în arhivele Uniunii. Secretarul-General va expedia fiecărui 
Stat-Membru a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din Zona de Planificare o copie 
legalizată a originalului.  

Întocmit la Geneva, 16 iunie 2006 

                                                 

7  Lista ţarilor: Algeria (Republica Democrată), Burkina Faso, Cameroon (Republica), Congo 

(Republica), Côte d'Ivoire (Republica), Egipt (Republica Arabă), Republica Gabonesă, Ghana, 

Guineea (Republica), Iran (Republica Islamică), Iordania (Regatul Hashemite ), Mali (Republica), 

Maroc (Regatul), Mauritania (Republica Islamică), Nigeria (Republica Federală),  Republica Arabă 

din Siria, Sudan (Republica), Ciad (Republica), Republica Togolese, Tunisia, Yemen (Republica).  

Pentru urmatoarele administraţii care nu s-au prezentat la RRC-06, şi anume Benin (Republica), 

Republica Africii Centrale, Eritrea, Efiopia (Republica Federală Democratică), Guineea-Bissau 

(Republica), Guineea Ecuatorială (Republica), Liberia (Republica), Madagascar (Republica), Nigeria 

(Republica), Republica Democratică Congo, Sao Tome and Princip (Republica Democratică), Sierra 

Leone şi Republica Democratică Somali, data expirării perioadei de tranziţie în domeniul de 

frecvenţă VHF (174-230 MHz) este 17 iunie 2020 la 0001 ore CUT, cel puţin administraţiile sus 

numite comunică Biroului  pe parcursul perioadei de 90 de zile de la sfîrşitul RRC-06 că aleg pe 

17 iunie 2015 la 0001 ore CUT. 

8  170-230 MHz pentru Maroco. 
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Din partea Republicii Albane: 

Hydajet KOPANI 

Din partea Republicii Populare 
Democratice Algere: 

A. El Kader IBRIR 
Mohamed MADOUR 
Slimane 
DJEMATENE  

A. El Malek 
HOUYOU 

Din partea Republicii Federale Germane: 

Gerold REICHLE 

Din partea Principatului Andora: 

Xavier JIMENEZ-BELTRAN 

Din partea Republicii Angola: 

Domingos Carlos OLIVEIRA 
Octavio Domingos 
MACHADO 

Din partea Arabiei Saudite: 

Habeeb К. AL-
SHANKITI  

Riyadh К. NAJM 
Sulaiman AL-SAMNAN 
Saud AL-RASHEED  
Tariq M. AL-AMRI  
Wesam A. SHEIKH 

Din partea Republicii Armenia: 

Ashot VERDYAN 

Din partea Austriei: 

Franz PRULL 
PeterREINDL 

Din partea Republicii Azerbaidjan: 

Gulam ABDULLAYEV 

Din partea Regatului Bahrain: 

A.S. AL-THAWADI  

Hesham К. AL-BINKHALIL 

Din partea Republicii Belaruse: 

Vladimir TESLYUK 

Din partea Belgiei : 

Freddy BAERT 

Severine DYON 

Patrick VAN DER GRACHT 

Din partea Bosniei şi Herţegovinei: 

Jadranka KALMETA 

Din partea Republicii Botswana: 

Cuthbert M. LEKAUKAU  

Tshoganetso KEPALETSWE  

Kingsley REETSANG  

Boipuso KOBEDI  

Thapelo MARUPING  

Bathopi LUKE 

Din partea Burkina Faso: 

Souleimane ZABRE  

Issa С Ignace SIMPORE 

Din partea Republicii Burundi: 

Joseph NSEGANA 

Din partea Republicii Cameroon: 

Guillaume Paul MOUTE  
El Hadjar ABDOURAMANE  
Hilaire MBEGA  
Boniface TAKOU  
Awallou MOUHAMADOU  
Mue Desire NDONGO 

Din partea Republicii Cabo-Verde: 

 

David GOMES 

Ana Cristina Monteiro LIMA 

 

Din partea Republicii Cipru: 

Andronikos KAKKOURAS 

 

Din partea Statului-oras Vatican: 

Costantino PACIFICI 
Giudici PIERVINCENZO 

Din partea Republicii Congo: 

М. AKOUALA  

Jean MAKOUNDOU 

Din partea Republicii Côte d'Ivoire: 

Claude DASSYS ВЕКЕ  
Jean-Baptiste YAO KOUAKOU 
Alexis KOFFIKOUMAN  
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Simon KOFFI  
AffouAKAFFOU 

Din partea Republicii Croatia: 

Drazen BREGLEC 
Kreso ANTONOVIC 
Zeljko TABAKOVIC 
Gasper GACINA 

 

Din partea Danemarcii: 

Jorgen Lang NIELSEN 
Peter Marlau KNUDSEN 
Henning ANDERSEN 

Din partea Republicii Djibouti: 

Mourad Hassan BOGOREH 

Din partea Republicii Arabe Egipt: 

Laila Hussein HAMD ALLAH 
Esmail ELGHUTTANY 

Din partea Emiratelor Arabe Unite: 

Tariq A. AL-AWADHI 
Naser AL-RASHEDI 
Mustafa Hamouda ISHAG 

Din partea Spaniei: 

Antonio FERNANDEZ-
PANIAGUA  

Jose Ramon CAMBLOR 

От имени Republicii Estonia: 

Arvo RAMMUS 

 

Din partea Federaţiei Ruse: 

 

Andrey BESKOROVAYNY  

Victor STRELETS 

 

Din partea Finlandei: 

Kirsi KARLAMAA  

Kari KANGAS 

Din partea Franţei: 

Amaud MIQUEL  

Francois RANCY  

Dominique Jean ROLFO 

Din partea Republicii Gabonese: 

Jacques EDANE NKWELE  

William MOUNGALA  

Firmin NGOYE  

Francis IMOUNGA  

Jules LEGNONGO  

Jean-Jacques MASSIMA LANDJI 

Din partea Republicii Gambia: 

Famara DAMPHA 

Bai Baboucar SAN YANG 

 

Din partea Giorgiei: 

Mikheil GOTOSHIA 

Din partea Ghana: 

Emmanuel OWUSU-ADANSI 

Din partea Greciei: 

Nissim BENMAYOR  

George DROSSOS 

 

 

Din partea Republicii Guineea: 

Abdoul Aziz BARRY 

 Ibrahima Kenda SOUARE 

 Habib TALL 

Din partea Republicii Ungaria: 

Erzsebet BANKUTI  

Peter VARI 

Din partea Republicii Islamice Iran: 

Mahmoud KHOSRAVI 
AbdolaliALIASKARI  

Taghi SHAFIEE  

Hossein ABEDIAN 

Din partea Republicii Irac: 

        Wesall A. ALI 

 

 

Din partea Irlandiei: 

 

John A.C. BREEN 

Rory A.J. HINCHY  

Neil O'BRIEN  

Alexander KRASNOJEN 

 

Din partea Statului Israil: 

 

Haim MAZAR 
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Din partea Italiei: 

Francesco TROISI  
Mario TAGIULLO  
Riccardo DE LEONARDIS  
Donato MARGARELLA 

Din partea Regatului Hashemite Iordania : 

М. AL-WATHIQ SHAQRAH 

 

Din partea Republicii Kazahstan: 

Rizat NURSHABEKOV 

 

Din partea Republicii Kenya: 

Stanley К. KIBE  
Leo К. BORUETT  
Daniel О. ОВАМ  
Samwel О. OTIENO  
Alfred M. AMBANI 

Din partea Statului Kuwait: 

Nashi AL QAHTANI 
YousefAL-SAAD 

Din partea Regatului Lesotho: 

Sello LEJAKANE  
Tlali MANOSA 

Din partea Republicii Latvia: 

Imars JEKABSONS  

Juris VALENIEKS  

Juris RENCIS 

Din partea fostei Republici Iugoslave 
Macedonia: 

Mile VELJANOV 

Din partea Libanului: 

Maurice GHAZAL 

Din partea Principatului Liechtenstein: 

Kurt BUHLER 

Din partea Republicii Lituania: 

V. KISONAS 
М. ZTLINSKAS 

Din partea Luxemburg: 

Roland THURMES 

Din partea Malawiei: 

Mike KUNTIYA 
Willis D. LIPANDE  
Lloyd MOMBA 

Din partea Republicii Mali: 

Sekou COULIBALY  
Nouhoum TRAORE  
Bangaly-Fode TRAORE  

I.B. MAIGA  
A.A.M. CISSE  
Mohamed AG HAMATI  
Amadou DIAO 

Din partea Maltei: 

Saviour F. BORG  
Joseph SPITERI  
Adrian GALEA 

 

Din partea Regatului Maroco: 

Mohammed LOULICHKI  
Mohammed HAMMOUDA  
Mustapha BESSI  
Mohamed Mamoun SBAY  
Abderrahim KHAFAJI  
Nabila EL MERNISSI  
Adil ARAMJA 

Din partea Republicii Islamice Mauritania: 

Mohamed Vadel OULD TABOU 

Din partea Republicii Moldova: 

Andrei NEMŢANU  
Teodor CICLICCI  
Eughenii SESTACOV 

Din partea Regatului Monaco: 

Carole LANTERI 

Din partea Republicii Mozambic: 

Hilario Lourino TAMELE  
Martins S. LANGA 

Din partea Republicii Namibia: 

Barthos HARA-GAEB 

Din partea Republicii Nigeria: 

Abdou SALOU 

Din partea Republicii Federale Nigeria: 

Abayomi BOLARINWA 
Edward Idris AMANA 
Adamu ABDU 
Muhammed UMARU 

Din partea Norvegiei: 

Geir Jan SUNDAL 

Din partea Sultanatului Oman: 

Yousuf AL BALUSHI 

Din partea Republicii Uganda: 

Jack TURYAMWIJUKA  
Jonas M. BANTULAKI 

Din partea Republicii Uzbekistan: 

М. KHALMURATOVA 

Din partea Regatului Olanda: 
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Bart SCHAAP  
A. VAN DIJKEN  
Ben SMITH 

Din partea Republicii Polonia: 

Krystyna ROSLAN-KUHN 
Pawel KACKI  
Dariusz WIECEK  
Arkadiusz KUREK  
Radoslaw TYNIOW 

Din partea Portugaliei: 

Maria F. SANTOS SILVA GIRAO  
Miguel J. DA COSTA M. HENRIQUES 

Din partea Statului Katar: 

Yousuf A. AL-KUBAISI 

Din partea Republicii Arabe Siria: 

Moustafa AJENEH 
Mohammad HASAN 
Adnan SALHAB 

Din partea Republicii Kirgize: 

Baiysh NURMATOV 

 

Din partea Republicii Slovacia: 

Milan LUKNAR 

Din partea Republicii Cehia: 

Pavel DVORAK 

Din partea României: 

Florin BEJAN 

Catalin M. MARINESCU 

Din partea Regatului Unit al Marii Britanii: 

Michael GODDARD 
Malcolm JOHNSON 

Din partea Republicii Ruanda: 

Abraham MAKUZA  

Charles NAHAYO  

Didier RUBAYIZA KAYITANA 

Din partea Republicii San Marino: 

Michele GIRI 

Din partea Republicii Senegal: 

Makhtar FALL  

Mamadou FATY 

Din partea Republicii Serbiei: 

Dragana CURCIC  

Slavenko RASAJSKI  

Petar STEFANOVIC  

Marija RAICKOVIC  

Natalija VARAGIC 

Din partea Republicii Slovenia: 

Matjaz JANSA 

 Mihael KRISELJ  

Igor FUNA  

Franc KOVACIC 

Din partea Republicii Sudan: 

Mohamed ABD ELMAGID 

Din partea Republicii Sud Africane: 

Nomacamasu Ingrid PONI 

Din partea Suediei : 

Anders FREDERICH Per 
KJELLIN Percy PETTERSSON 

Din partea Confederaţiei Elveţia: 

Peter В. PAULI 

Din partea Regatul Svaziland: 

Austin M. MGABHI 

 

Din partea Republicii Tadjikistan: 

S. DUDARAU 

Din partea Republicilor Unite Tanzania: 

J.S. NKOMA 

J.S. KILONGOLA 

N. Habbi GUNYE 

A.J. KISAKA 

Johannes A.K. MAGESA 

T.A. USI 

Аli Н. Ayub 

Din partea Republicii Ciad: 

Guirdona MOGALBAYE 
Ali Idriss AHMED 

Din partea Republicii Togolese: 

Massina PALOUKI Gaba 
S. MAWOUKO Lalle 
KANAKE 

Din partea Tunisiei: 

Mohammed BONGUI 

Lilia SOUSSI 

M.Mohsen GHOMMAN  

Din partea Тurciei: 

Tayfiin ACARER Ali ZOR  
Erkan CAN 

Din partea Ucrainei: 
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Vasyl HANDABURA 
Olena ULASENKO 

Din partea Republicii Yemen: 

Mohamed Ali AL-AZZANI 

Din partea Republicii Zambia: 

Kephas MASIYE  
Kezias MWALE 

 

Din partea Republicii Zimbabwe: 

Obert MUGANYURA  
Matthias CHAKANYUK
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Declaraţii şi rezervări * 

Lista ţărilor în ordinea alfabetică cu indicarea numărului de declaraţii şi rezervări: 

Austria    (8, 42, 44) 

Republica Azerbaidjan (33, 46) 

Republica Populară Democratică din Algeria (37,42) 

Angola (Republica)     (24) 

Andora (Regatul)     (42, 44) 

Armenia (Republica)     (33) 

Bahrain (Regatul)    (22, 37) 

Belarusia (Republica)    (33) 

Belgia (8, 42, 44) 

Bulgaria (Republica)    (8, 42, 44) 

Bosnia şi Herţegovina (42) 

Botswana (Republica)     (5) 

Burkina Faso (7,42) 

Burundi (Republica)    (42) 

Fosta Republica Iugoslavă Macedonia (42, 44) 

Ungaria (Republica)    (8, 42, 44) 

Republica Gabonese (17, 42) 

Ghana (26) 

Germania (Republica Federală)     (8, 42, 44) 

Statul-oraş Vatican (42, 44) 

Grecia (8, 42, 44) 

Giorgia (23,33) 

Danemarca (8, 42, 44) 

Egipt (Republica Arabă)     (48) 

                                                 

* Note de la Secretarul general – textele declaraţii lor şi rezervărilor sunt expuse în ordinea 
cronologica a depunerii lor. 
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Zambia (Republica)     (11) 

Zimbabwe (Republica)     (20) 

Israil (Statul)     (42, 64) 

Regatul Hashemite Iordania (65) 

Irac (Republica)     (62) 

Iran (Republica Islamică)     (27, 37, 53, 54, 55, 59) 

Irlanda (8, 42, 44) 

Spania (8, 42, 44, 47) 

Italia (8, 42, 44, 45) 

Republica Yemen (13) 

Cabo-Verde (Republica)    (42) 

Kazahstan (Republica)    (33) 

Cameroon (Republica)    (41, 42) 

Каtar (Statul)    (28, 37) 

Kenya (Republica)     (25) 

Cipru (Republica)     (8, 10, 42, 44, 61) 

Côte d'Ivoire (Republica)    (9, 42, 52) 

Kuwait (Statul)    (30, 37) 

Republica Kirgiza    (33) 

Republica Latvia (8, 42, 44) 

Lesotho (Regatul)    (12) 

Liban (37) 

Republica Lituania (8, 39, 42, 44) 

Liechtenstein (Principatul)     (42, 44) 
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Luxemburg (8,42, 44) 

Mali (Republica)     (4, 42) 

Malta (3,8,42,44) 

Maroco (Regatul)    (40,42) 

Mozambic (Republica)    (16) 

Moldova (Republica)     (32, 44) 

Monaco (Principatul)    (42, 44) 

Namibia (Republica)     (15) 

Nigeria (Republicia Federala)     (35) 

Olanda (Regatul)     (8, 42, 44) 

Norvegia (42,44) 

Emirate Arabe Unite (18, 37) 

Oman (Sultanat)    (29) 

Polonia (Republica)     (8, 42, 44) 

Portugalia (8, 42, 44) 

Federaţia Rusă  (33) 

Romănia (8, 42, 44) 

San Marino (Republica)    (42) 

Arabia Saudită (Regatul)    (21, 36, 37) 

Senegal (Republica)    (42, 50) 

Serbia  (42,44) 

Republicia Araba Siria (34, 37) 

Republica Slovacia (8, 42, 44) 

Slovenia (Republica)     (8, 42,44, 56) 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (8, 42, 44) 
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Sudan (Republica)    (6, 37) 

Tajikistan (Republica)    (33) 

Tanzania (Republicile Unite)     (31) 

Republica Togolese (42) 

Tunisia   (42,60) 

Тurcia    (19, 42, 44, 49) 

Uganda (Republica)    (14) 

Uzbekistan (Republica)    (33) 

Ucraina (33,42) 

Finlanda (8, 42, 44) 

Franţa (8,42, 44) 

Croaţia (Republica)    (42, 44,63) 

Ciad (Republica)    (42, 58) 

Republica Ceha (8, 42, 44) 

Elvetia (Confederatia)     (1,42,44) 

Suedia    (8, 42, 44) 

Republica Estonia (8, 42, 44, 57) 

Republica Sud Africana (38) 
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Prin semnarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii (RRC-06) pentru 
planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestru în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1, 
stabilite la vest de meridiana 170° E  şi la nord de paralela 40° S, cu excepţia teritoriului 
Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz 
(Geneva, 2006) (RRC-06) delegaţii ce și-au pus semnătura mai jos fac act de cunoștincă la 
urmatoarele declaraţii şi rezervări, facute de delegaţiile, care au semnat Actele Finale: 

1 

Originalul: franceza 

În numele Confederaţiei Elveţiene: 

Delegaţia Elveţiei rezervează Guvernului Confederaţiei Elveţiene dreptul de a lua diferite masuri, pe 
care el le va crede necesare pentru apararea intereselor proprii, legate de serviciul de 
radiocomunicații şi alte servicii de telecomunicaţii, dacă vre-un Membru al Acordului nu-şi va 
respecta angajamentele, care reies din Acordul original, sau dacă indicațiile sau acţiunile oricărui alt 
stat vor pune în pericol funcţionarea normală a serviciilor Elveţiei sus-menţionate.   

2 

Nu se foloseste 

3 

Originalul: engleza 

În numele Maltei: 

La semnarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicații (Geneva, 2006) delegaţia 
din Malta declară: 

1. Rezervarea Guvernului său dreptul de a lua diferite măsuri, pe care el le va consideră 
necesare pentru apărarea intereselor proprii, daca vre-un Stat - Membru al Uniunii 
Internaţionale a  Telecomunicaţiilor legate într-un mod oarecare nu-şi va respecta sau 
îndeplini prevederile Acordului de la Geneva din 2006 (RRC-06) şi Anexele lui, 
Regulamentul Radiocomunicații sau Statutul și convenția Uniunii Internaţionale a  
Telecomunicaţiilor; 

2. Rezervează în continuare Guvernului său dreptul de a întreprinde diferite acţiuni şi de a lua 
masuri de aparare, pe care el le va considera necesare, dacă urmările rezervărilor, facute de 
vre-un Stat – Membru al Uniunii, vor pune în pericol funcţionarea serviciului de 
radiocomunicaţii al Maltei sau vor afecta suveranitatea ei,  și 

3. Se facă declaraţii sau rezervări suplimentare la actele Finale de la Geneva –2006 (RRC-06) 
prin depunerea documentelor corespunzătoare despre ratificare la Uniunii Internaţionale a  
Telecomunicaţiilor. 
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4 

Original: franceza 

În numele Mali: 

Prin semnarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii (RRC-06) pentru 
planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestru în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1, 
stabilite la vest de meridiana 170° E  şi la nord de paralela 40° S, cu excepţia teritoriului Mongoliei) 
şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz (Geneva, 2006) 
(RRC-06) delegaţia Republicii Mali rezervează Guvernului său dreptul de a lua diferite masuri, pe 
care el le va considera necesare pentru apărarea intereselor proprii,  în cazul în care Membrii nu vor 
respecta poziţia actelor întocmite şi Anexelor lor sau rezervările, făcute de alte ţări, vor aduce la 
formarea pertubărilor prejudiciabile şi vor pune în pericol funcţionarea serviciilor proprii de 
telecomunicații, în special a celor de radiocomunicaţii.  

5 

Original: engleza 

În numele Republicii Botswana: 

ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii (RRC-06) pentru planificarea serviciului de 
radiodifuziune digitală terestru în Regiunea 1şi 3 în benzile de frecvenţă de 174-230 MHz şi 470-
862 MHz (Geneva, 2006) delegaţia Republicii Botswana declară, că administraţia ei va respecta 
poziţia Actelor Finale fară a produce daune dreptului Suveran al Republicii Botswana de a lua 
diferite măsuri, pe care Guvernul Botswaniei le va considera necesare  pentru protecţia serviciilor 
proprii de radiocomunicaţii, în cazul producerii perturbațiilor prejudiciabile acestor servicii de către 
orice Membru al Uniunii, care nu va respecta poziţia Acordului, întocmit la Conferinţa dată.  

Delegaţia Botswaniei declară în continuare, că rezervă Guvernului său dreptul de a prezenta diferite 
declaraţii sau rezervări prin depunerea documentelor despre ratificarea Actelor Finale ale 
Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii (Geneva 2006).  

6 

Original: engleza 

În numele Republicii Sudan: 

Delegaţia din Sudan declară, că harta, folosită pentru planificarea radiodifuziunii digitale în benzile 
de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862MHz, nu este corectă. Ca rezultat, unele asignări ale altor 
administrații se afșă pe teritoriul Sudanului.  

La  semnarea Actelor Finale a Conferinţei date (RRC-06) delegaţia din Sudan nu recunoaşte nici una 
din asignările sau alocările, prezentate de oricare altă administraţie pe teritoriul Sudanului, şi 
rezerveaza Guvernului dreptul de a corecta harta proprie împreuna cu BR şi de a corecta orice 
asignări sau alocări, prezentate de oricare alta administraţie pe teritoriul Sudanului.  

7 

Original: franceza 

În numele Burkina Faso: 

Prin semnarea Actelor Finale a Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii (RRC-06) pentru 
planificarea radiodifuziunii digitale în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862MHz în unele 
părţi ale Regiunii 1 şi 3 delegaţia din Burkina Faso în numele Guvernului său declară , că Guvernul 
îşi rezervează dreptul de a lua diferite masuri, pe care el le va considera necesare pentru apărarea 
intereselor proprii, în cazurile dacă unii Membri ai Uniunii Internationale a Telecomunicaţiilor 
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(UIT) nu vor respecta prevederile Actelor Finale originale, precum şi anexele şi/sau Procesele –
verbale.  

8 

Original: engleza/franceza/spaniola 

În numele Republicii Federale Germane, Austriei, Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cipru, 
Danemarcii,Spaniei, Republicii Estonia, Finlandiei, Franţiei, Greciei, Republicii Ungare, Irlandiei, 
Italiei, Republicii Lituaniei, Luxemburguluiа, Maltei, Regatului Olanda, Republicii Polonia, 
Portugaliei, Republicii Slovacia, Republicii Cehe, Romăniei, Regatului Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord, republicii Sloveniei şi Elveţiei: 

Delegaţia Statelor- Membre ale Uniunii Europene şi ţărilor, care au semnat Acordul de aderare la 
Uniunea Europeana, declară, că Guvernele – Membre Uniunii Europene, precum şi ţările care au 
semnat Acordul privind aderarea la Uniunea Europeana, vor aplica prevederile Actelor Finale ale 
Conferinţei Regionale Radiocomunicașii din 2006 (RRC-06)  în modul în care sunt adoptate de 
Conferinţă dată, în conformitate cu obligaţiile proprii, în limitele Acordului cu privire la  
comunitatea Europeană.  

9 

Original: franceza 

În numele Republicii Côte d'Ivoire: 

Prin semnarea Actelor Finale a Conferinţei de Radiocomunicaţii Regionale (RRC-06) pentru 
planificarea radiodifuziunii digitale în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862MHz în unele 
părţi ale Regiunii 1 şi 3delegaţia Republicii Côte d'Ivoire  declară, ca rezervează Guvernului dreptul 
de a le aproba  în conformitate cu legislația naţionala, dar şi de a lua toate masurile pentru protejarea 
intereselor nationale, în cazurile dacă ţările – “părţile ” acordului Regional sau ţările , care pur şi 
simplu l-au semnat, îl vor neglija sau nu vor fi de acord să-l respecte.    

10 

Original: engleza 

În numele Republicii Cipru: 

Republica Cipru menţioneaza, că la examinarea Actelor Finale a Conferinţei Regionale 
Radiocomunicaţii (Geneva, 2006) (RRC-06) ea poate considera a fi necesare declaraţii  sau rezervări 
suplimentare. De aceea, Republica Cipru işi rezervă dreptul de a face declaraţii sau rezervări 
suplimentare prin depunerea documentelor referitor la ratificarea Actelor Finale RRC-06. Nu trebuie 
de considerat, că Republica Cipru este de acord să fie legată de prevederile revizuite, adoptate de 
Conferinţa Regională  Radiocomunicaţii (RRC-06), pînă ce Republica Cipru nu va face declaraţie 
concretă către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor despre acordul ei referitor la aceasta. 

În afara de aceasta, Republica Cipru declară despre dreptul său în conformitate cu Statutul și 

Convenţia (UIT): 

a) de a lua orice masuri care ea crede că sunt necesare pentru protejarea intereselor proprii 
şi garanţiei functionării serviciilor de radiocomunicații, în cazul dacă ele vor fi afectate 
de hotaririle sau rezoluţiile Conferinţei date sau de revizuirile, făcute de alte State – 
Membre (UIT); 

b) de a adopta diferite masuri pentru apărarea intereselor proprii, în cazul dacă vre-un Stat 
– Membru nu respectă Articolele şi Anexele, dar şi Procesele verbale ale Actelor Finale; 
sau dacă se va constata că indicaţiile facute de alte State-Membre actionează negativ 
asupra functionării serviciilor ei de radiocomunicaţii; şi 

c) de a adopta diferite măsuri pentru apărarea intereselor proprii, în cazul dacă staţiile de 
radio vor fi supuse perturbațiilor prejudiciabile, create de transmisiile din Turcia, şi că la 
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crearea propriilor reţele de radiodifuziune digitală ea nu oferi protecție asignărilor  
Turciei în limite RRC-06, din motive că în timpul lucrărilor RRC-06 Turcia a refuzat sa 
efectuieze coordonarea tehnică cu Republica Cipru.  

11 

Original: engleza 

 

În numele Republicii Zambia: 

Guvernul Republicii Zambia, ca stat suveran, işi rezervează dreptul de a lua orice măsura necesară 
pentru protejarea serviciilor de radiodifuziune şi alte servicii, dacă vre-un Stat – Membru al Uniunii, 
fiind Participant al Acordului, încalcă în intregime sau parţial condiţiile Acordului. 
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12 

Original: engleza 

În numele Regatului Lesotho: 

Delegaţia Regatului Lesotho rezervează Guvernului său dreptul de a înreprinde diferite măsuri , 

necesare pentru apărarea serviciilor de radiodifuziune şi alte servicii, dacă vre-un Stat – Membru al 

Uniunii, fiind Participant al Acordului, încalcă în întregime sau parţial unele condiţii sau prevederi 

ale Acordului.  

13 

Original: engleza 

În numele Republicii Yemen: 

La semnarea Actelor Finale a RRC-06 (GE06) delegaţia Republicii Yemen rezervează Guvernului 
său dreptul de a întreprinde astfel de masuri şi acţiuni, pe care el le va considera necesare pentru 
apărarea intereselor sale, în cazul dacă vre-un Stat – Membru sau alte State – Membre (UIT) într-un 
fel sau altul nu respectă sau nu îndeplinește condiţiile sau prevederile stabilite în Actele Finale, sau 
dacă rezervările, făcute de alte ţări, vor pune în pericol serviciile de funcţionare a serviciului de 
radiodifuziune și alte servicii cu statut primar în Republica Yemen.    

14 

Original: engleza 

În numele Republicii Uganda: 

Guvernul Republicii Uganda, ca stat suveran, conştientizînd în intregime importanţa  Acordului 
GE06, işi rezerveaza dreptul de a-şi apăra cu toate mijloacele serviciile de radiodifuziune în benzile 
de frecvenţă 174 – 230 MHz şi 470-862 MHz, dacă vre-un Participant la Acord încalcă în intregime 
sau parţial vre-o prevedere a  Acordului. Guvernul menţionează mai departe, că utilizarea acestor 
benzi de frecvenţă de alte servicii terestre a oricăror administraţii, se poate permite doar cu condiția 
lipsei perturbarilor serviciilor de radiodifuziune, precum e prevazut în Plan.  

15 

Original: engleza 

În numele Republicii Namibia: 

Guvernul Republicii Namibia, ca stat suveran, işi rezervează dreptul de a lua întreprinde  masuri, pe 
care ea le va consideră necesare pentru apararea intereselor sale, în cazul dacă vre-un Membru într-
un fel sau altul nu va respecta prevederile Acordului dat (GE06) a Conferinţei Regionale 
Radiocomunicaţii (RRC-06) privind asignarea frecvenţelor în unele părţi ale spectrului sau dacă 
rezervările, făcute de alte ţări, pun în pericol funcţionarea serviciilor sale de radiocomunicaţii sau 
serviciilor de telecomunicaţii. 

 

 

 

 

16 
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Original: engleza 

În numele Republicii Mozambic: 

- Guvernul Republicii Mozambic, ca stat suveran, işi rezervează dreptul de a întreprinde 

diferite măsuri , necesare pentru apărarea serviciilor de radiodifuziune şi alte servicii, 

dacă vre-un Stat – Membru al Uniunii, fiind Participant al Acordului, încalcă în întregime 

sau parţial unele condiţii sau prevederi ale Acordului.  

17 

Original: frnceza 

În numele Republicii Gabonese: 

La semnarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea 
radiodifuziunii digitale în benzile de frecvenţă III (174-230 MHz), IV şi V (470-862 MHz) în 
Regiunea 1 şi în părți ale Regiunii 3, care a avut loc la Geneva (Elveţia) pe 15 mai-16 iunie 2006, 
delegaţia Republicii Gabonese rezerveaza Guvernului său dreptul de : 

 

1 a lua diferite măsuri, necesare pentru apărarea intereselor proprii, dacă vre-un Stat- 
Membrul Uniunii într-un fel sau altul nu va respecta prevederile Acordului, adoptat la 
Conferinţa dată, precum şi prevederile Regulamentului Radiocomunicaţii al Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor sau dacă indicaţiile, făcute de alte State – Membre a 
Uniunii pe parcursul Conferinţei date, pun în pericol functionarea normală a serviciilor 
sale de telecomunicaţii.; 

2 a fi de acord sau nu cu consecintele financiare, care pot apărea ca rezulatat al acestor 
rezervări;   

3 a face orice rezervare suplimentară, consideratp a fi necesara, pînă la momentul 
depunerii actelor cu privire la ratificare;  

18 

Original: engleza 

În numele Emiratelor Arabe Unite: 

1 Poziţia Emiratelor Arabe Unite faţă de planificarea radiodifuziunii digitale la RRC-06:  

Administraţia Emiratelor Arabe Unite rezervează Guvernului său dreptul de a lua diferite 
măsuri, pe care le consideră necesare pentru apărarea intereselor naţionale, în cazul dacă 
insula Abu-Mussa va fi arătată sau considerată drept teritoriu care nu aparţine teritoriului 
Emiratelor Arabe Unite, şi respinge orice asignare, înregistrată de cineva, în afară de 
administraţia noastră, pentru teritoriul acestei insule sau a oricărei alte părţi a Emiratelor 
Arabe Unite, precum e descris în Actele Finale, în Anexele sau Procesele-verbale ale 
acestor acte.  
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2 Poziţia Emiratelor Arabe Unite faţă de planificarea radiodifuziunii digitale la RRC-06:  

Administraţia Emiratelor Arabe Unite rezervează Guvernului său dreptul de a lua diferite măsuri, pe 
care le consideră necesare pentru apărarea intereselor proprii, privind serviciul de televiziune sau alte 
servicii de telecomunicaţii,  dacă vre-un oricare Membru nu va respecta prevederile Acordului dat 
sau dacă rezervările făcute de el pun în pericol functionarea serviciilor de radiocomunicaţii sau 
serviciilor de telecomunicaţii ale Emiratelor Arabe Unite. 

19 

Original: engleza 

În numele Turciei: 

În § 2.1.1 b) Rezoluţiei 1224 se arată, că Conferinţa Regională Rdiocomunicaţii va contribui la 
formarea noului Plan pentru radiodifuziunea digitală terestră şi, în acelaşi rînd, la pregătirea unui 
nou Acord regional referitor la radiodifuziunea digitală cu evidența cuvenită a asignărilor existente. 
Nu sunt îndoieli în faptul, că pentru realizarea reuşită a procesului de planificare, care va avea un 
impact asupra generaţiei viitoare, în lucrul nostru  nu trebuie să ne conducem de principii politice, 
dar de cele cu caracter tehnic şi umanitar. 

Delegaţia Republicii Turcia ar dori să mentioneze, că notificarea asignărilor de frecvenţă, prezentate 
din partea  grecilor şi ciprioților, au fost stabilite fară a ţine cont de cerinșele la asignarea 
frecvenţelor de partea de nord a Ciprului, cu ignorarea situaţiilor existente pe insula, şi anume cu 
realitatea geopolitică de existenţă a două zone. 

Provoacă regret faprul, că efortul,  în legătura cu existenţa a două părţi ale insulei şi expedierii 
solicitării de a discua şi a ajunge la un acord comun pe marginea întrebării legate de asignările de 
frecvență a, aşa cum s-a reuşit în procesul de pregatire a Planului din Annana, n-a avut succes din 
cauza poziţiei de neimpacare a grecilor şi ciprioților. 

Intrucît s-a dovedit a fi imposibil de a efectua coordonarea şi de a ajunge la un acord comun, care ar 
fi asigurat un acces echitabil la resursele de frecvenţă radio, cerințele prezentate pentru asignarea 
frecvenţelor de către administraţiile grecilor şi ciprioților este egală cu lipsirea populaţiei turcă-
cipriote  de drepturile ei de bază la comunicare şi accesul la informaţie. 

Turcia nu crede, că reprezentanţii grecilor şi populaţiei cipriote au dreptul de a prezenta cerință la 
asignări de frecvență în referință cu întreg teritoriu al insulei Cipru. Republica Cipru, în rol de 
reprezentanți a căreia pretend grecii-ciprioții, inițial a fost creată în 1960 ca stat, care nu se baza pe 
principiul de parteneriat. Astfel, Turcia va considera şi în continuare, că organele conducerii grecilor 
–ciprioților înfaptuiesc puterea, controlul şi jurisdicţia doar pe teritoriul la sud de zona de protecţie 
controlată de ONU, aşa cum are loc în momentrul de faţă, şi nu prezintă populaţia din rîndul 
populaţiei din Turcia şi din Cipru,  şi se va referi la acţiunile lor în modul corespunzător. 

În sfîrşit, noi am dori să declarăm oficial, că din punct de vedere al Turciei semnarea, ratificarea şi 
realizarea acordului Regional în nici un caz nu vor însemna recunoasterea de către Turcia a 
«Republicii Cipru», mentionată în textele Acordului, şi  nu vor ştirbi drepturile şi obligaţiunile 
Turciei, care reies din acordurile internaţionale refiretor la Cipru din 1960. 

Am dori, că declaraţia să fie înscrisă în Protocolul ad verbatim   şi expusă în actele corespunzătoare 
ale Conferintei. 
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20 

Original: engleza 

În numele Republicii Zimbabwe: 

Guvernul Republicii Zimbabwe își asumă obligațiune pentru respectarea  prevederilor Acordului dat 
şi rezervează dreptul suveran de a întreprinde diferite măsuri, pe care el le consideră necesare pentru 
apărarea dezvoltării sistemelor de radiocomunicaţii şi a serviciilor a Zimbabwe în cadrul teritoriului 
său.   

21 

Original: engleza 

În numele Regatului Arabiei Saudite: 

La semnarea Actelor Finale a celei de-a doua sesiuni a Conferenţiei Regionale Radiocomunicaţii 
pentru planificarea  serviciului de radiodifuziune digitală terestră  în benzile de frecvenţă 174-230 
MHz şi  470-862 MHz (RRC-06) delegaţia Regatului Arabiei Saudite în numele Guvernului declară, 
că ea işi rezervează dreptul deplin de a lua diferite măsuri, pe care el le va crede necesare pentru 
protejarea intereselor sale, dacă vre-un Stat – Membru al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
nu va respecta prevederile Actelor Finale ale Conferinţei şi Acordurile şi Planurile care se referă la 
ele,sau dacă rezervările făcute de alţi Membrii în momentrul de faţă sau în viitor, pun în pericol 
funcţionarea normală a serviciului de radiocomunicaţie şi serviciilor de telecomunicaţii ale Regatului 
Arabiei Saudite.  

22 

Original: engleza 

În numele Regatului Bahrain: 

Delegaţia Regatului Bahrain la Conferinţa Regionale Radiocomunicaţii (GE06) pentru planificarea  
serviciului de radiodifuziune digitală terestră  în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi  470-862 
MHz rezervează Guvernului său dreptul de a lua diferite măsuri, pe care le va considera necesare 
pentru protejarea intereselor de difuziune televizată şi altor servicii de telecomunicaţii în cazul 
nerespectării de către vre-un Membru a prevederilor corespunzătoare a Actelor Finale date a 
Planului sau adoptarea rezervărilor sau a altor masuri, care pun în pericol funcţionarea normală a 
serviciilor de televiziunii şi serviciile de telecomunicaţii ale Regatului. 

23 

Original: engleza 

În numele Georgiei: 

Prin semnarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii (Geneva, 2006 ) (RRC-
06) administraţia Georgiei ar dori să facă observații referitor la Acordul dat. În special, în acea ce 
priveşte controlul staţiilor de radiodifuziune şi televiziunie analogică georgiană pe perioada de 
tranziţie.  

Administraţia Georgiei a realizat cu succes coordonarea asignărilor frecvenţă pentru staţiile de 
radiodifuziune şi televiziunii analogică ale Georgiei, şi în total aproximativ 418 de cereri de 
televiziune au fost încluse în Lista asignărilor de televiziune analogică a CRC în zona extinsă de 
planificare a RRC-06.  
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Cu parere de rau, coordonarea unor stații de televiziune nu a fost finisată, şi, astfel, aceste staţii nu 
au fost incluse în situaţia etalon pentru staţii de televiziune analogică şi necesită protecție pe 
perioada de tranziţie. 

Reieșind din cele expuse mai sus, administraţia Georgiei nu este de acord cu situaţia etalon pentru 
staţiile de radiodifuziune şi televiziune analogică şi îşi rezervează dreptul de a a-şi apăra asignările 
staţiilor proprii de radiodifuziune şi televiziune analogică deja existente.  

24 

Original: engleza 

În numele Republicii Angola: 

Guvernul Republicii Angola, ca stat suveran, îşi rezervează dreptul de a lîntreprinde diferite măsuri, 
necesare pentru protejarea serviciilor proprii de radiocomunicaţii şi de a altor servicii, dacă vre-un 
Stat-Membru al Uniunii, care este Participant al Acordului, încalcă deplin sau parţial vre-o condiţie 
sau prevedere a Acordului. 

25 

Original: engleza 

În numele Republicii Kenya: 

La semnarea Actelor Finale delegatia Republicii Kenya la Conferinţa Regionale Radiocomunicaţii 
pentru planificarea radiodifuziunii  digitale terestre în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 
MHz în Regiunea 1 şi în părţi ale Regiunii 3 (RRC-06) rezervează Guvernului Republicii Kenya 
dreptul de a întreprinde diferite măsuri, pe care el le va considera necesare pentru protejarea 
intereselor sale, dacă vre-o ţară-Membru într-un fel sau altul nu va respecta prevederile, Rezoluţiile 
sau Recomandările, ce se conţin în Actele Finale ale Conferinţei date, sau dacă vre-o rezervare, 
făcută de alte ţări, va pune în pericol activitatea sau exploatarea serviciilor de radiocomunicaţii ale 
Keniei.   

Delegaţia Republicii Kenya rezervează Guvernului său dreptul de a respecta toate sau unele poziţii 
ale Actelor Finale şi a oricăror Anexe la Actele Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii 
pentru planificarea radiodifuziunii  digitale terestre în Regiunea 1 şi în părţile regiunii 3 (RRC-06). 

26 

Original: engleza 

În numele Ghana: 

Prin semnarea Actelor Finale ale celei de-a doua Conferinţe Regionale Radiocomunicaţii (RRC 
Geneva-06), care a avut loc la Geneva, în perioada 15 mai-16 iunie 2006, delegaţia din Ghana 
declară, că: 

1 Guvernul din Ghana îşi rezervează dreptul de a întreprinde orice acţiune, pe care o va 
considera necesară pentru protejarea intereselor proprii în cazul nerespectării de vre-un 
Membru al Uniunii a oricăror prevederi a  Statutului şi Convenţiei Uniunii Internaţionale 
a Telecomunicaţiilor, Regulamenetului Radiocomunicaţii UIT şi Actelor Finale ale RRC 
Geneva-06. 

2 Guvernul din Ghana îşi rezervează în continuare dreptul de a oferi rezervări privind 
diverse prevederi ale Actelor Finale, care nu corespund Constituţiei, legislației, 
acordurilor internaţionale şi actelor normative ale ţării. 
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27 

Original: engleza 

În numele Republicii Islamice Iran: 

În numele Atotmilostivului şi Binevoitorului Allah. 

Prin semnarea Acordului Regional dat (Geneva, 2006) delegaţia Republicii Islamice Iran rezervează 
Guvernului său dreptul: 

1 de a întreprinde diferite masuri, pe care le va considera necesare pentru apărarea 

propriilor interese: 

a) Dacă vre-un Membru într-un fel sau altul nu va respecta prevederile Acordului 
dat sau Anexele la el sau a Protocolului anexat; 

b) Dacă rezervările, făcute de alţi Membri, pun în pericol serviciile de 
telecomunicaţii, în special serviciile de radiocomunicaţii ale Republicii Islamice 
Iran;  

 

2 De a face astfel de rezervări suplimentare, care ar putea fi necesare, pînă la momentul 
aprobării Acordului dat;  

3 De a nu fi de acord cu arbitrajul ca mijloc de regulare a disputelor în legatura cu orice 
situaţie, legată cu Acordul dat şi cu Anexele lui sau cu Protocolul anexat;  

4 De a respinge orice dispută, care a apărut sau va apare în orice moment cu oricare 
Participant al Acordului referitor la întregimea teritorială şi suveranitatea naţională a 
Republicii Islamice Iran în cadrul teritoriului statal în intregime. 
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28 

Original: engleza 

În numele Statului  Каtar: 

Delegaţia Statului Каtar la Conferinţa de Radiocomunicaţii Regionale (RRC-06) pentru planificarea 
serviciului de radiodifuziune digitală terestru în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1, stabilite la vest de 
meridiana 170° E  şi la nord de paralela 40° S, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica 
Islamică Iran în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz (Geneva, 2006) (RRC-06) 
rezervează Guvernului Statului Каtar dreptul de a întreprinde diferite măsuri, care vor fi considerate 
drept necesare pentru protejarea intereselor sale, în cazul cînd vre-o ţară-Membru într-un fel sau altul 
nu va respecta prevederile, Rezoluţiile sau Recomandările, care se conţin în Actele Finale ale 
Conferinţei date, sau dacă vre-o rezervare, făcută de alte ţări, pun în pericol punerea în actiune sau 
aplicarea prevederii, conţinute în ele. 

29 

Original: engleza 

În numele Sultanatul Oman: 

La semnarea de către Sultanatul Oman a Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii 
pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1, 
stabilite la vest de meridiana 170° E  şi la nord de paralela 40° S, cu excepţia teritoriului Mongoliei) 
şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz (Geneva, 2006) 
(RRC-06) rezervează Guvernului Sultanatului Oman dreptul de a întreprinde diferite masuri, care 
vor fi considerate drept necesare pentru protejarea intereselor sale, în cazul cînd vre-o ţară-Membru 
într-un fel sau altul nu va respecta prevederile, Rezoluţiile sau Recomandările, care se conţin în 
Actele Finale ale Conferinţei, sau dacă vre-o rezervare, făcută de alte ţări, pun în pericol activitatea 
sau aplicarea prevederilor, conţinute în Actele Finale. 

Delegaţia Sultanatului Oman în continuare rezervează Guvernului său dreptul de a urma toate sau 
unele prevederi, care se conţin în Actele Finale şi în orice Anexă la Actele Finale ale Conferinţei 
administrative regionale pentru planificarea benzilor de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz. 

30 

Original: engleza 

În numele Statului Kuwait: 

Delegaţia administraţiei Statului Kuwait la Conferinţa Regională Radiocomunicaţii (RRC-06) pentru 
planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră rezervează Statului Kuwait  dreptul de a 
întreprinde diferite masuri, care vor fi considerate drept necesare pentru protejarea intereselor 
serviciilor de radiocomunicaţii terestre şi a le altor servicii de telecomunicaţii în Statul Kuwait, dacă 
vre-un Membru nu va respectă prevederile corespunzătoare ale Actelor Finale date ale Planului, sau 
va face rezervări sau întreprinde alte masuri, care vor pun în pericol funcţionarea normală a 
serviciului de televiziune şi serviciile de telecomunicaţii ale Statului Kuwait.  
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31 

Original: engleza 

În numele Republicii Unite Tanzania: 

Guvernul Republicii Unite Tanzania, ca stat suveran, recunoscînd importanţa Acordului GE06 în 
intregime, îşi rezervează dreptul ca prin orice mijloace să declare despre protejarea serviciilor sale de 
radiocomunicații în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz. În cazul încalcării totale sau 
parţiale de vre-un Participant al Acordului a prevederilor Acordului vor fi întreprinse diferite masuri 
în conformitate cu Planul.  

Ea face în continuare o rezervare, precum că utilizarea benzilor de frecvență sus-numite de către alte 
servicii terestre de către alte administraţii poate fi posibilă doar în cazul lipsei perturbațiilor 
prejudiciabile altor servicii de de radiocomunicaţii, precum este prevăzut în Plan.  

32 

Original: engleza 

În numele Republicii Moldova: 

Delegaţia Republicii Moldova acordă Guvernului său dreptul de a întreprinde diferite masuri, care 
vor fi considerate drept necesare pentru protejarea intereselor personale, în cazul dacă vre-un 
Membru al Uniunii nu va respecta prevederile Actelor Finale ale Conferinţei Regionale 
Radiocomunicaţii (RRC-06), sau dacă indicaţiile prezentate la semnarea Actelor Finale, sau alte 
măsuri, adoptate de orice Membru al Uniunii, vor pune în pericol funcţionarea normală a serviciilor 
de telecomunicaţii ale Republicii Moldova. 

33 

Original: engleza 

În numele Republicii Armenia, Republicii Azerbaidjan, Republicii Belaruse, Federatiei Ruse, 
Georgiei, Republicii Kazahstan, Republicii Uzbekistan, Republicii Kirgize, Republicii Tadjikistan şi 
Ucrainei: 

Delegaţiile ţărilor sus menţionate acordă corespunzător guvernelor sale dreptul de a întreprinde 
diferite masuri, pe care le vor considera necesare pentru protejarea intereselor proprii, în cazul dacă 
vre-un Membru al Uniunii nu va respecta prevederile Actelor Finale ale Conferinţei date, dar şi 
acordurile bilaterale sau multilaterale de coordonare a utilizării frecvenţelor, semnate ăn cadrul 
pregătirii şi pe parcursul RRC-06, sau dacă rezervările, prezentate la semnarea Actelor Finale, sau 
alte masuri, acceptate de fiecare Membru al Uniunii, vor pune în pericol funcţionarea normală a 
serviciilor de telecomunicaţii ale ţărilor sus menţionate.  
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34 

Original: araba 

În numele Republicii Arabe Siria: 

Prin semnarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii (RRC-06) delegaţia 
Republicii Arabe Siria rezervează ţării sale şi Guvernului în timpul raticării Actelor oficiale 
urmatoarele drepturi: 

1 de a confirma toate declaraţiile scrise şi orale, facute de această delegaţie unidirecţional 
sau în colaborare cu alte delegaţii arabe, participante la Conferinţa,  şi dreptul ei de a 
face rezervări suplimentare; 

2 de a întreprinde diferite masuri, care vor fi considerate drept necesare pentru protejarea 
intereselor proprii şi, în special, a dreptului său suveran la protejarea staţiilor sale prin 
eter pe teritorul său de perturbații prejudiciabile; 

3 de a refuza inregistrarea oricărei asignări, atribuite la această Conferinţă oricărei alte 
staţii de radiodifuzare ne siriene pe teritoriile ocupate ale Republicii Arabe Siria şi, în 
general, staţiile, care au utmatoarele cordonate geografice: 

35° 39' 00" E 

32° 48' 21" S 

4 Semnarea Actelor Finale date se consideră adevărat doar în referință la Statele – Membre 
a Uniunii, recunoscute de Republica Araba Siria. 

 

35 

Original: engleza 

În numele Republicii Federale Nigeria: 

La semnarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii (RRC-06), care a avut loc la 
Geneva în perioada 15 mai –16 iunie 2006, delegaţia din numele administraţiei Republicii Federale 
Nigeria declară, că: 

a) confirmă necesitatea dezvoltării radiocomunicaţiilor mondiale ca mijloc,  care ajută la 
dezvoltarea stabilă în interesele umanităţii şi pastrarea mediului inconjurător; 

b) totuşi, administraţia Republicii Federale Nigeria îşi rezervează dreptul de a ]ntreprinde 
diferite acţiuni, pe care ea le va considera necesare pentru protejarea intereselor proprii şi, 
în special, pentru apărarea serviciilor sale de radiocomunicaţii existente sau planificate, 
dar şi a sistemelor şi serviciilor de telecomunicaţii, dacă vre-un membru al Uniunii nu va 
respecta poziţia Actelor date în aşa mod, ca aceasta va dăuna functionărea normal a 
staţiilor de radiodifuziune, sistemelor, reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii;  

c) în continuare, administraţia Republicii Federale Nigeria îşi rezervează dreptul de a face 
declaraţii şi rezervări suplimentare în momentrul depunerii declaraţiei la UIT despre 
ratificarea scestor Acte Finale. 
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36 

Original: araba 

În numele Regatului Arabiei Saudite: 

Delegaţia Regatului Arabiei Saudite la Conferinţa Regională Radiocomunicaţii pentru planificarea 
radiodifuziunii digitale terestre în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz declară, că 
sunt recunoscute oficial uramtoarele zone,  Zona C şi D: 

Zona С:       este zona maritimă a Golfului Persic în cadrul regiunii care se întinde de la rîul Şat- el- 
Arab pînă la Golful Oman, inclusiv;  

Zona D:       este teritoriul Golfului Persic, care înconjoară Zona C, expusă mai sus. 

 

 

37 

Original: engleza 

În numele Republicii Populare Democratice Algeria, Regatului Arabiei Saudite, Regatului Bahrain, 
Republicii Islamice Iran, Statului Kuwait, Libanului, Statului Кatar, Republicii Arabe Siria şi  
Republicii Sudan: 

Delegaţiile ţărilor sus menţionate, participante la Conferinţa Regională Radiocomunicaţii (Geneva, 
2006) (RRC-06), declară, că semnarea şi posibil confirmarea de guvernele corespunzătoare a 
Actelor Finale conform rezultateor  Conferinţei menţionate nu are putere asupra Membrului UIT, 
purtător al denumirii «Israil», şi nici într-un fel nu înseamnă recunoașterea ei de către aceste 
guverne. 

38 

Original: engleza 

În numele Republicii Sud Africane: 

La semnarea Actelor Finale ale RRC-06 dalegaţia Republicii Sud Africane rezervează dreptul 
Guvernului său de a întreprinde diferite măsuri, pe care le va considera necesare : 

1 pentru apărarea intereselor proprii, în cazul dacă vre-un Membru al Uniunii într-un fel 
sau altul nu va respecta prevederile Statutului și Convenției Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor, Regulamentului Radiocomunicații al UIT şi a Actelor Finale ale 
Conferinţei Regionale Radiocomunicații a UIT (Geneva, 2006);  

2 dacă vreo rezervare a vre-unui Membru al Uniunii direct sau indirect afectează 
functionarea servicului de radiodifuziune şi/sau alte servicii ale lui; 

3 pentru apărarea serviciului propriu de radiodifuziune şi/sau alte servicii, dacă vre-un 
Stat – membru al Uniunii, Participant la Acord, încalcă pe deplin sau parţial vreo 
prevedere sau condiţie a Acordului; 

4 pentru a face declaraţii şi rezervări suplimentare, care pot fi necesare, pînă la şi inclusiv 
şi în momentul efectuării ratificării Actelor Finale ale Conferinţei Radiocomunicaţii 
Regionale (Geneva, 2006). 
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39 

Original: engleza 

În numele Republicii Lituania: 

La semnarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea 

radiodifuziunii digitale terestre în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz (Geneva, 

2006) delegaţia Republicii Lituania îşi rezervează oficial poziţia privind § 1.2.3  Articolul 12 al 

Actelor Finale. Atît timp cît asignările analogice în ţările vecine se utilizează pentru canalele TV, 

înscrise în Planul digital al Republicii Latvia, împiedicînd, astfel, punerea în funcțiune a 

asignărilor și alocărilor pentru aceste canale, Republica Lituania este nevoită să utilizeze 

asignările digitale, coordonate cu aceste ţări vecine, cu condiţiia respectării prevederilor 

Acordului Stogholm 1961 şi încluse în Planul nou, conect la  acest Acord. 

 

40 

Оригинал: французский 

În numele Regatului Maroco: 

Declaraţia 1: 

 La semnarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea 
radiodifuziunii digitale terestre delegaţia Regatului Maroco rezerveaza Guvernului său dreptul de a 
întreprinde diferite măsuri, care vor fi recuoscute necesare pentru apărarea intereselor proprii, în caz 
dacă vre-un Membru al Uniunii într-un fel sau altul nu va respecta precederile Acordului dat şi a 
Planului lui.»  

Declaraţia 2: 

Oraşele Seuta şi  Mellila precum şi zonele lor sunt o parte importantă a Regatului Maroco. Astfel, 
administraţia din Maroco face rezervări în legătura cu introducerea în Planul Conferinţei Regionale 
Radiocomunicaţii din 2006 asignările de radiodifuziune din numele Spaniei la teritoriile 
menţionate. Semnarea actelor Conferinţei date nici într-un fel nu înseamnă recunoașterea 
suveranităţii Spaniei asupra teritoriilor în cauză.   
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41 

Original: franceza  

În numele Republicii Cameroon: 

Prin semnarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea 
radiodifuziunii digitale terestre în părţile Regiunilor 1 şi 3 în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 
470-862 MHz (Geneva, 2006) delegaţia din Cameroon, în confiormitate cu politica Guvernului său, 
care participă în mare masură la dezvoltarea societaţii informaţionale şi la cooperarea internaţională 
în condiţiile de pace şi respect reciproc, se obligă să respecte îndatoriile sale conform Actelor 
Finale date. 

Ea rezervă Guvernului său dreptul de a aproba Actele Finale date, de a lua diferite măsuri, pe care le 
consideră necesare pentru protejarea intereselor sale, în cazul cînd vre-un Membru într-un fel sau 
altul nu va respecta prevederile Acordului și Planurile lui alăturate, conţinute în Actele Finale. 

 

 

42 

Original: engleza/franceza/spaniola /rusa 

În numele Republicii Populare Democratice Algeria, Republicii Federale Germania, Regatului 
Andora, Australiei, Belgiei, Bosniei şi Herţegovinei, Republicii Bulgaria, Burkina Faso, Republicii 
Burundi, Republicii Cameroon, Republici iCabo- Verde, Republicii Cipru, Statului-oras Vatican, 
Republicii Côte d'Ivoire, Republicii Croatia, Danemarcii ,  Spaniei, Republicii Estonia, Finlandei, 
Franţei, Republicii Gabonese, Greciei, Republicii Ungaria, Irlandiei, Italiei, Republicii Latvia, fostei 
Republici Iugoslave Macedonia, Principatului Liechtenstein, Republicii Lituania, Luxemburgului, 
Republicii Mali, Maltei, Regatului Maroco, Principatului Monaco, Norvegiei, Regatului Olanda, 
Republicii Polonia, Portugaliei, Republicii Slovacia, Republicii Cehia Romaniei, Regatului Unit al 
Marii Britanii şi Islandei de Nord, Republicii San Marino, Republicii Senegal, Serbiei, Republicii 
Slovenia, Suediei, Confederatiei Elveţia, Republicii Ciad, Republicii Togolese, Tunisiei, Тurciei şi 
Ucrainei: 

La semnarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea 
radiodifuziunii digitale terestre în părţile Regiunilor 1 şi 3 în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 
470-862 MHz (Geneva, 2006) delegaţiile ţărilor sus mentionate declară oficial, că administraţiile 
lor pot utiliza înscrierile sale în Planul digital pentru radiodifuziune şi alte servicii terestre cu 
caracteristicile, care pot fi diferite de acelea, care se conţin în Plan în cadrul înscrierilor lor în 
Planul digital în conformitate cu poziţiile Acordului GE06 şi Regulamentului Radiocomunicații, şi 
că administraţiile lor sunt de acord, că oricărei astfel de utilizare i se va acorda protecţie pînă la 
nivelurile, care sunt determinate ca intensitate de cîmp perturbătoar, creat de înscrierile lor în 
Planul digital, luînd în consideraţie orice acord bilateral corespunzător.   

 

 

43 

Original: engleza 

În numele Statului Israil: 

1 Guvernul Statului Israil declară despre dreptul său de a întreprinde diferite măsuri, pe 
care le va considera necesare, în conformitate cu Statutul şi Convenţia UIT, cu corectăruile facute în 
ele periodic, pentru apărarea functionării serviciilor de telecomunicaţie, dacă asupra lor se 
influienţează negative de către vre-un Membru al Uniunii Internationale a Telecomunicaţiilor (UIT), 
care  nu vor respecta Statutul şi Convenţia, Regulamentul Radiocomunicații sau Actele Finale, sau 
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dacă acestea sunt atinse de careva declarații ori rezervări la Actele finale, făcute de alt Stat-Membru 
UIT. 

 

2 Guvernul Statului Israil recurge la nota titlului Acordului, care se aduce în Actele Finale 
(şi anume:  Prevederile acestui Acord se va aplica mutatis mutandis, Palestiniei precum se referă în 
Rezoluţia 99 (Minneapolis, 1998)  cu condiția că Palestinava informa Secretarul-General al UIT că 
acceptă drepturile şi angajările de a respecta obligaţiile apărute),  şi îşi declară poziţia în legatură cu 
această notă: 

a) explicarea şi utilizarea acestei note de toate parţile cointeresate trebuie să se 
înfaptuiască în conformitate cu orice acorduri bilaterale israilo-palestiniene 
existente sau din viitor, sau inţelegerile şi cu condiţia respectării lor, incluzînd şi 
acordul israilo-palestinian temporal cu referire la malul de Vest şi sectorului 
Gasului, semnat la Washington pe 28 septembrie 1995. În afară de aceasta, Israil 
trebuie sa examineze şi să folosească această notă în conformitate cu legislaţia 
aplicată în Israil şi cu condiţia respectării ei. În legătura cu aceasta Israil prezintă 
a doua oară menţiunea sa în legătura cu Rezoluţia 99 (Minneapolis, 1988);  

b) aceste declaraţii şi indicaţii se folosesc mutatis mutandis la observatorii din 
Palestina, menţionat in nota de mai sus, în cazul dacă observatorii din Palestina 
va anunţa Secretarul-General al UIT că el se obligă să respecte îndatoriile, care 
apar în legatura cu Actele Finale, sau va face o inştiinţare analoagă.  

3 În conformitate cu declaraţia administraţiei din Siria staţiile la altitudinile Olande şi 
înscrierea a astfel de statii în Plan, precum este făcut în Actele Finale: Israil menţioneaza, ca zona 
data nu se află sub conducerea Siriei, iar staţiile menţionate nu se află sub conducerea ei sau 
exploatarea ei. De aici reiese că, declaraţia şi includerea staţiilor menţionate contrazice Rezoluţiei 1 
((Rev. WRC-97) şi Regulile procedurelor RRC  care se referă la ea, întitulată «Regula, cu referire 
la Rezoluţia 1(numit WRC -97) – Notificarea asignărilor de frecvenţă », în partea «Serviciile 
terestre», şi aceasta înregistrare nu are putere juridica. Statul Israil va actiona reiesind din 
presupunertea ca o așa includere nu are nimic în comun cu drepturile şi obligaţiile oricarui Stat-
Membru UIT, şi rezervează dreptul de a întreprinde diferite măsuri, care vor fi necesare pentru 
protejarea intereselor proprii și pentru protejare serviciilor de telecomunicaţii.  

5 Guvernul Statului Israil menţionează, ca majoritatea stațiilor, aflate pe malul de Vest si 
exploatate de observatorul din Palestinia, pe care observatorul din Palestinia le-a prezentat la RRC-
06 pentru includere în Plan, deja sunt incluse în el. Pe de altă parte, doar 2 sţatii, exploatate de Israil 
pe malul de Vest pe care Israil le-a prezentat la RRC-06 pentru includerea in Plan, deja au fost 
incluse în el. Israil protestează împotriva la astfel ne neegalitate, care nici nu corespunde cu 
Rezoluţia 1 (numit WRC -97) şi care se referă la Regulile procedurei RRC  , apelînd în legatură cu 
aceasta la p. 2 a) de mai sus.  

Israil menţionează şi îşi exprimă protestul în legatură cu aceea că stațiile mai sus menţionate, 
incluse de observatorul din Palestinia, au fost incluse cu codul administraţiei PSE, în timp ce, 
statiile mai menţionate, incluse de Israil, au fost incluse cu codul administraţiei XYZ, dar nu ISR. În 
lumina utilizării codului XYZ si ţinind cont de utilizarea Rezoluţiei 1 (Rev. WRC -97) și care se 
referă la Regulilor procedurii RRC  în această situaţie, Israil îşi rezervează dreptul de a apela la 
prima din stațiile mai sus menţionate cu codul , diferit de PSE.   

5 Guvernul Staului Israil îşi rezervează dreptul de a schimba rezervările şi declaraţiile sus 
menţionate, pe care ea le va considera necesare, pîna la depunerea documentului său cu referire la 
ractificarea Actelor Finale ale RRC-06. 
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44 

Original: 
engleza/franceza/spani
ola /rusa 

In numele Republicii Federale Germania, Regatului Andora, Australiei, Belgiei, Republicii 
Bulgaria, Republicii Cipru, Statului-oras Vatican, Republicii Croaţia, Danemarcii ,  Spaniei, 
Republicii Estonia, Finlandei, Franţei, Greciei, Republicii Ungaria, Irlandiei, Italiei, Republicii 
Latvia, fostei Republici iugoslave Macedonia, Principatului Liechtenstein, Republicii Lituania, 
Luxemburgului, Maltei, Republicii Moldova, Principatului Monaco, Norvegiei, Regatului Olanda, 
Republicii Polonia, Portugaliei, Republicii Slovacia, Republicii Cehia, Romaniei, Regatului Unit al 
Marii Britanii şi  Irtlandei de Nord, Serbiei, ! Republicii Slovenia, Suediei, Confederţiei Elveţia 
siТurciei: 

In timpul semnării Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea 
radiodifuziunii digitale terestre în părţile Regiunilor 1 şi 3 în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 
470-862 MHz (Geneva, 2006) delegatiile țărilor sus mentionate declara oficial, ca ele lasa în vigoare 
declarațiile si rezervările, făcute de țările lor prin semnarea Actelor Finale a conferințelor anterioare 
ale Uniunii în legatura cu incheierea Acordului, ca și cînd ele ar fi făcute pe deplin la această 
Conferință Regională Radiocomunicații. 

 

 

45 

Original: engleza 

In numele Italiei: 

La semnarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii (Geneva, 2006) delegatia 
italiana rezerveaza Guvernului sau dreptul de a face declaratii și rezervări suplimentare, cind va 
considera necesar, in orice momentpe perioada dintre data semnării și data depunerii documentelor 
in legatura cu ratificarea sau confirmarea sau da a întreprinde diferite masuri in cadrul dreptului 
national si international, pe care ea le va considera potrivite sau rationale pentru protejarea sau 
pentru garantia drepturilor sale suverane si a intereselor legale, in cazul daca vre-un Membru al 
Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor intr-un fel sau altul incalca sau nu aplica Acordul dat 
sau daca actiunile altor organizatii sau a terșei părți îi atinge suveranitatea nationala sau 
influiențeaza negativ asupra functionarii normale ale serviciilor rețelelor de telecomunicatii, sau 
daca posibilele rezervări, făcute de alte tari, pun în pericol funcționarea efectiva a serviciilor 
retelelor de telecomunicatii.  

Delegatia italiana consideră că mai este necesar de a informa si alte administratii, participante la 
Acord, ca in Italia, in legatura cu deosebirile geografice ale teritoriului sau, a aparut necesitatea 
crearii retelelor de radiodifuziune, compuse dintr-un numar mare de statii, pentru a acoperi tot 
teritoriul prin folosirea intensiva a spectrului, si schimbarile in caracteristicile statiilor de transmisie 
radiodifuziune deja existente, vor prezenta o problema tehnica grava.  

 

 

 

 

 

 



- 49 - 

 

46 

Original: engleza 

In numele Republicii Azerbadjan: 

Administratia în comunicații a Republicii Azerbadjan nu este de acord cu situația etalon si rezervează 
dreptulul de a-si apăra asignările existente pentru serviciile de radiodifuziune, televiziune și alte servicii 
existente (înscrise deja în RIF ) și să rezolve întrebarile nesoluționate în baza acordurilor bilaterale si 
multilaterale și a proceselor verbale.
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Declaratiile și rezervările adăugate 

47 

Original: spaniola 

In numele Spaniei: 

Privind Declaratia 40-2, introdusa de Regatul Maroco, în care se menționeaza orașele Seut si Mellil,  
Guvernul spaniol confirma din nou, ca ele fac parte din teritoriul Regatului Spaniei, care menține 
dreptul suveranitatii sale depline si absolute asupra acestui teritoriu. In mod corespunzator, 
Regatului Spaniei, realizind drepturile sale legale, declara din nou ca asignările de radiodifuziune pe 
teritoriul Seut si Mellil trebuie si mai departe sa fie incluse in Planurile Conferintei Regionale 
Radiocomunicatii din 2006 din partea Spaniei.  

48 

Original: engleza 

In numele Republicii Arabe Egipt: 

Delegatia egipteana respinge declaratia incorecta a delegatiei din Sudan, mentionata in Documentul  
174 (Rev.1) de pe 15 mai 2006.  

In afara de aceasta, delegatia egipteana ar dori sa atraga atentia asupra urmatorilor factori:  

1 Triunghiul Halaeb face parte din teritoriul egiptean, se afla tot timpul sub suveranitatea 
Egiptului si niciodata n-a fost sub alta conducere. 

2 Delegatia egipteana isi rezerveaza dreptul in relatia sa cu canalele atribuitre ei in 
triunghiul Halaeb, intelegind, ca  (IDWM)  a fost confirnata in acel fel, in care se afla din 
mai 2005. 

3 Luind in consideratie, ca Egiptul are atribuiri analogice, inscrise in Planul GE 89, in 
cadrul triunghiului GE89, Halaeb (locul amplasarii Halaeb si Маrs Saab). 

4 Incepind din 1989 si pina in present, Egipt are emitatoare TV , care lucreaza in eter in 
locul amplasarii Halaeb. 

5 Există declaratii din partea Egiptului si Sudanului pentru patru interaţii ale Conferintei 
RRC-06 in perioada 15 mai si 16 iunie 2006. 

In afara de aceasta, dupa examinarea altor declaratii,  continute in Documentul 174 (Rev.1), 
administratia egipteana isi rezerveaza dreptul de a intreprinde diferiti pasi, necesari protectiei 
serviului sau de radiodifuziune si de fapt si a altor servicii, daca vre-un Stat-Membru al Uniunii, 
fiind Participant la Acord, incalca deplin sau partial vre-o conditie a acestui Acord. 

Delegatia egipteana insista asupra faptului ca aceasta declaratie suplimentara trebuie sa figureze in 
Actele Finale ale RRC-06. 
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49 

Original: engleza  

In numele Turciei:  

Analizind declaratiile, continute in Documentul 174(Rev.l): 

1 Delegatia Republicii Turciei anunta dreptul sau de a face declaratii si rezervări 
suplimentare prin depunerea documentelor cu referire la ratificarea Actelor Finale ale 
RRC-06. 

2 In afara de aceasta, delegatia Republicii Turce rezerveaza Guvernului sau conform 
Statutului si Conventiei UIT de a lua diferite masuri, pe care le va considera necesare  
pentru apararea intereselor proprii si garantarii functionarii serviciilor sale de 
telecomunicatii, in cazul daca vre-un Membru UIT incalca Statutul si Conventia UIT, 
Regulamentul Radiocomunicații sau Actele Finale ale RRC-06 sau daca vre-o declaratie 
sau rezervare la Actele Finale RRC-06 sau vre-o actiune ale Membrului vor pune in 
pericol functionarea serviciilor de telecomunicatii cuvenite a Turciei.  

 

 

 

50 

Original: franceza 

In numele Republicii Senegal: 

Luind in consideratie declaratiile, continute in Documentul 174 (Rev.l), prin semnarea Actelor 
Finale ale Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea radiodifuziunii digitale 
terestre în părţile Regiunilor 1 şi 3 în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz (Geneva, 
2006), delegatia Republicii Senegal declara, ca ea rezerveaza Guvernului sau dreptul de a le 
confirma in conformitate cu legislatia nationala in vigoare, dar si sa ia masuri necesare pentru 
protejarea intereselor nationale, in cazul daca vre-o tara le va neglija sau va refuza sa le urmeze.   

 

 

 

 

 

51 

Nu se foloseste 
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52 

Original: franceza 

In numele Republicii Côte d'Ivoire: 

In afar de aceasta, delegatia Republicii Côte d'Ivoire declara ca ea rezerveaza Guvernului sau dreptul: 

 

- Sa faca declaratii sau rezervări suplimentare la depunerea actelor sale cu referire la 
ratificarea Acordului dat;  

- Sa intreprinda diferite masuri necesare pentru protejarea intereselor nationale, in cazul 
daca vre-un Stat-Participant la Acord sau pur si simplu o parte, care a semnat Acordul 
dat, incalca prevederile Actelor Finale date sau daca rezervările, facute de alte tari, vor 
pune in pericol functionarea serviciilor ei de telecomunicatii. 

53 

Original: engleza 

In numele Republicii Islamice Iran: 

In numele Atotmilostivului si Binevoitorului Allah. 

Delegatia Republicii Islamice Iran la  Conferința Regională Radiocomunicaţii pentru planificarea 
radiodifuziunii digitale terestre în Regiunea 1 (partile Regiunii 1, stabilite la vest de meridiana 170° 
E  si la nord de paralela 40° S,  cu exceptia teritoriului Mongoliei) si in republica Islamica Iran in 
benzile de frecventa de 174-230 MHz si 470-862 MHz (RRC-06, Geneva) , luind in consideratie 
declaratia, facuta de delegatia Regatului Arabiei Saudite, care este aratata in № 36, declara 
urmatoarele: 

 

1 In legatura cu teritoriile internationale si regionale si a cailor maritime in orice notă  
aduse in documentele, rapoartele, etc. coordonate la nivel international, in principiu 
trebuie de folosit cu prioritate denumirile geografice, primite de Organizatia Natiunilor 
Unite. In coorespundere cu instructiunea ST/cs/ser.A/29/Rev. 1 de pe 14 mai 1999 
denumirea deplina «Golful Persic» este denumirea geografica standarta pentru zona 
maritima, amplasata intre peninsula Aravică  si republica Islamica Iran, care intotdeauna 
s-a folosit  pentru marcarea acestei zone maritime. 

2 In conformitate cu aceasta zona maritima, denumirea din § 2.2.2 al Capitolului 2 din 
Acordul Zonei C, trebuie sa fie indicata ca Golful Persic, iar teritoriul de uscat, numita in 
acelasi Compartiment al Zonei D, trebuie indicata ca teritoriul litoral al Golfului Persic.  
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54 

Original: engleza 

In numele Republicii Islamice Iran: 

La semnarea Actelor Finale ale Conferinței Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea 
radiodifuziunii digitale terestre în Regiunea 1 (partile Regiunii 1, stabilite la vest de meridiana 170° 
E  si la nord de paralela 40° S,  cu exceptia teritoriului Mongoliei) si in republica Islamica Iran in 
benzile de frecventa de 174-230 MHz si 470-862 MHz (RRC-06, Geneva) delegatia Republicii 
Islamice Iran a luat in vedere declaratia, facuta de un sir de tari , care este indicata in № 42, si declara 
ca declaratia mentionata mai sus contrazice pozitiilor § 5.1.7 Articolului 5 al Acordului si in legatura 
cu aceasta nu este convinabilă pentru administratia in cauza. Aceasta administratie mai declara, ca 
orice acord bilateral sau multilateral, incheiata intre diferite administratii, in nici un fel nu trebuie sa 
influienteze asupra oricarei altei administratii, care nu face parte din acest acoprd bilateral sau 
multilateral. 

55 

Original: engleza 

In numele Republicii Islamice Iran: 

In numele Atotmilostivului si Binevoitorului Allah. 

Prin semnarea Actelor Finale ale Conferinței Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea 
radiodifuziunii digitale terestre în Regiunea 1 (partile Regiunii 1, stabilite la vest de meridiana 170° 
E  si la nord de paralela 40° S,  cu exceptia teritoriului Mongoliei) si in republica Islamica Iran in 
benzile de frecventa de 174-230 MHz si 470-862 MHz (RRC-06, Geneva)  luind in consideratie 
declaratia facuta de o delegatie, indicata in № 18, declara, ca insula Aba-Mass  din regiunea Golful 
Persic este o parte componenta a Republicii Islamice Iran. Prin urmare, Republicii Islamice Iran ii 
apartine dreptul suveran de a crea pentru cetatenii sai pe teritoriul insulei mentionate orice serviciu 
de telecomunicatii si radiocomunicații, pe care ea le va considera necesare. In conformitate cu cele 
expuse mai sus, nici o rezervare nu se va aplica. 

56 

Original: engleza 

In numele Republicii Slovenia: 

Apelănd la declaratiile si indicatiile, indicate in Documentele  174(Rev.l), delegatia Slovaciei face 
urmatoarele declaratii: 

Delegatia Sloveniei rezerveaza Guvernului Republicii Slovacia dreptul de a intreprinde diferite 
masuri, pe care le va considera necesare pentru protejarea intereselor proprii, legate de serviciul de 
radiodifuziune si alte servicii de telecomunicatii, daca vre-un Participant la Acord nu va respecta 
obligatiile sale, care reies din pozitiile Acordului de la Geneva din 2006 (RRC-06) si din Anexele 
lui, Regulamentul de Radiocomunicații sau Statutul si Conventia Uniunii Intenationale a 
Telecomunicatiilor, sau daca rezervările sau actiunile vre-unui stat vor pune in pericol functionarea 
satisfacatoare a serviciilor de radiodifuziune sau alte servicii.  
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57 

Original: engleza 

In numele Republicii Estonia: 

Ca rspuns la declaratiile si rezervările, facute prin semnarea Actelor Finale  ale Conferintei 
Regionale Radiocomunicatii (Geneva, 2006) delegatia Republicii Estonia rezerveaza Guvernului sau 
dreptul de a întreprinde diferite masuri, care le va considera necesare pentru aparatea intereselor 
proprii, daca vre-un Membru al Uniunii nu va respecta prevederile Actelor Finale ale Conferintei 
date sau ale acordurilor bilaterale sau multilaterale referitor la coordonarea  utilizării frecventei, 
semnate la pregatirea si pe parcursul RRC-06, sau daca rezervările, facute la semnarea Actelor 
Finale, sau alte masuri, intreprinse de oricare Membru al Uniunii, vor pune in pericol functionarea 
normala a serviciului de telecomunicatii ale tarii. 

 

58 

Original: franceza 

In numele Republicii Ciad: 

La baza examinarii Documentului 174 (Rev.l) al Conferintei Conferintei Regionale 
Radiocomunicatii (RRC-06) pentru planificarea radiodifuziunii digitale terestre în Regiunea 1 și 3 in 
benzile de frecventa de 174-230 MHz si 470-862 MHz (RRC-06, Geneva), delegatia din Ciad, 
conform politicii Guvernului tarii sale, indreptate spre colaborarea internationala la dezvoltarea 
tehnologiilor informationale si de telecomunicatii, se obliga sa respecte indatoriile sale, adoptate in 
conformitate cu Actele Finale date. 

Ea rezerveaza Guvernului sau dreptul de a întreprinde diferite masuri, pe care le va considera 
necesare pentru protejarea intereselor proprii, in cazul daca vre-un Membru nu va respecta 
prevederile Actelor Finale date si ale Anexelor lor sau daca rezervările facute de alte tari, vor duce la 
provocarea perturbatiilor prejudiciabile si vor pune in pericol functionarea serviciilor de 
telecomunicatii ale Republicii Ciad, in special ale serviciilor de radiodifuziune.  

 

 

59 

Original: engleza 

In numele Republicii Islamice Iran: 

In numele Atotmilostivului si Binevoitorului Allah. 

Prin semnarea Actelor Finale ale Conferinței Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea 
radiodifuziunii digitale terestre în Regiunea 1 (partile Regiunii 1, stabilite la vest de meridiana 170° 
E  si la nord de paralela 40° S,  cu exceptia teritoriului Mongoliei) si in republica Islamica Iran in 
benzile de frecventa de 174-230 MHz si 470-862 MHz (RRC-06, Geneva) delegatia Republicii 
Islamice Iran a luat in consideratie declaratia/indicatia 46  si declara, ca: 

1 Conferinta  RRC-06 a elaborat pe baza criteriilor, continute in § 1.7 al Raportului primei 
sesiuni ale Conferintei, “situatia etalon” pentru asignările de frecvență statiilor de 
televiziune analogică si asignărilor altor servicii terestre cu statut primar si le-a aprobat. 

Toate patru interaţii de planificare s-au petrecut de Conferinta in baza acestei «situatii 
etalon» aptobate.  

Prin urmare, orice asignare pentru statiile analogice sau asignările altor statii terestre cu 
statut primar, care sunt inscrise in RIF pentru punerea în funcțiune, dar nu sunt incluse 
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in aceasta «situatie etalon» stabilita, nu sunt legale si nu au dreptul la asigurarea cu vre-o 
protectie din 17 iunie 2006, 0001 UTC. 

In baza unei hotariri clare ale Conferintei, asignările, mentionate in p. 3, de mai sus, in 
general nu ar trebui protejate. 

Utilizarea oricaror asignări necoordonate, mentionate in p. 3, de mai sus, care nu au fost 
incluse in «situatia etalon», nu corespunde Acordului oficial si trebuie intrerupte din 17 
iunie 2006, 0001 UTC , si Biroul trebuie sa excluda aceste atribuiri din RIF. 

 

60 

Original: franceza 

In numele Tunisiei: 

Tinind cont de declaratia, continuta in Documentul 174 (Rev.l) al Acordului GE06, si semnind 
Actele Finale ale Conferinței Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea radiodifuziunii digitale 
terestre in partile Regiunilor 1 si 3 in benzile de frecventa 174-230 MHz si 470-862 MHz (Geneva, 
2006), delegatia din Tunis declara: 

1 ca ea isi rezerveaza dreptul de a formula declaratii sau rezervări suplimentare la 
depunerea actelor cu referire la ratificarea Acordului dat;  

2 ca ea rezerveaza Guvernului sau dreptul deplin de a întreprinde diferite masuri, pe care le 
consideră necesare pentru aparatea intereselor proprii, in cazul daca  

 

- Statul-Membru al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor nu va respecta sau nu va 
corespunde prevederilor Actelor Finale si cu Acordurile si Planurile legate cu ele; sau 

- Urmarile rezervărilor existente sau care vor aparea  ale vre-unui Stat – Membru Uniunii 
vor pune in pericol sau vor trebui sa puna in pericol functionarea normala a serviciilor lui 
de radiodifuziune si a serviciilor de telecomunicatii sau ii vor atinge suveranitatea. 
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61 

Original: engleza 

In numele Republicii Cipru: 

Apelînd la Documenrul 174 (Rev.l), provoaca regret faptul, ca Guvernul Turciei a refuzat sa 
întreprindă impreuna cu Republica Cipru vre-o masura privind coordonarea tehnică in timpul 
Conferintei Regionale Radiocomunicatii din 2006 si a preferat sa politizeze intrebarea, care de fapt 
avea doar un caracter tehnic. Republica Cipru, stat-membru al Organizatiei Natiunilor Unite si 
Uniunii Europene (UE), din 1974 este victima agresiei crude a razboiului si acupatia Turciei a 36,4 
% din teritoiul ei. In noiembrie 1983 regimul ilegal intentionat a proclamat de sinestatator  partea 
acupata de Cipru pseudostat  cu denumirea de «Republica Turciasca a Ciprului de Nord». In 
Rezolutiile sale 541 (1983) si 550 (1984 ) Consiliul Apararii Organizatiei Natiunilor Unite, in 
special, a condamnat destramarea intentionata a partilor teritoriului Republicii Cipru si a recunoscut 
«declararea unilaterale a independentei» in calitate de «neavind putere juridica», si «a chemat sa se 
dezica de ea imediat», si a mai « rugat toate statele sa nu recunoasca  nici un stat cipriot , in afara de 
Republica Cipru», si « sa nu ajute in  nici un fel  formatiunii separatist mentionata mai sus». Mai 
trebuie de mentionat, formatiunea ilegala, creata pe teritoriul ocupat al Ciprului, nerecunoscuta de 
nici o organzatie internationala sau de nici o tara, cu exceptia conducerii ocupante, Turcia.  

UE, stat-membrul al careia este Cipru, iar Turcia tinde sa fie membrul ei, cheama Turcia sa-si 
indeplineasca obligatiunile fata de statul sau-membru UE, reiesite din acordurile cu referire la 
alipirea Turciei, si cit mai repede sa intreprinda pasi concreti pentru normalizarea relatiilor bilaterale 
intre Turcia si toate statele *- membre UE, inclusiv Republicii Cipru. 

De aceea Turciei ii este necesar sa inceapa colaborarea cu Republica Cipru in cadrul Statutului si 
Conventiei UIT.  

 

62 

Original: engleza 

In numele Republica Irac: 

Apelînd la Documenrul 174 (Rev.l), delegatia administratiei Republicii Irac la Conferința Regională 
Radiocomunicaţii pentru planificarea radiodifuziunii digitale terestre in partile Regiunilor 1 si 3 in 
benzile de frecventa 174-230 MHz si 470-862 MHz (Geneva, 2006), rezerveaza Republicii Irac 
dreptul de a intreprinde diferite masuri, pe care ea le va considera necesare pentru apararea 
intereselor  serviciilor de radidifuziune terestra si altor servicii de telecomunicatii in Republica Irac, 
in cazul daca vre-un Membru nu va respecta prevederile corespunzatoare ale Actelor Finale date si 
ale Planului lor sau daca rezervările sau alte masuri vor pune in pericol functionarea satisfacatoare a 
serviciilor de televiziune si ale serviciilor de telecomunicatii ale Republicii Irac. 
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63 

Original: engleza 

In numele Republicii Croatia: 

Examenind declaratiile si rezervările, facute de un sir de State-Membre ale Uniunii si continute in 
Documentul 174 (Rev.l), delegatia Croatiei din partea Guvernului face urmatoarele declaratii 
suplimentare: 

Delgatia Croatiei rezerveaza Guvernului sau dreptul de a face declaratii si rezervări suplimentare 
dupa depunerea actelor  cu privire la ratificarea Acordului dat. 

La semnarea Actelor Finale ale Conferinței Regionale Radiocomunicaţii pentru planificarea 
radiodifuziunii digitale terestre in partile Regiunilor 1 si 3 in benzile de frecventa 174-230 MHz si 
470-862 MHz (Geneva, 2006), delegatia Croatiei reiese din aceea, ca ceilalte delegatii si conducerea 
lor care semneaza Actele Finale vor respecta Acordul dat si Planurile corespunzatoare, indiferent de 
situatia concreta din taralile lor. 

Prin semnarea Actelor Finale ale Conferinței Regionale Radiocomunicaţii (RRC-06), delegatia 
Republicii Croatia rezerveaza Guvernului sau dreptul de a intreprinde diferiti pasi, pe care ii va 
conidera necesari pentru apararea intereselor  serviciilor sale de radiodifuziune si a altor servicii de 
telecomunicatii, in cazul daca vre-un Membru nu va respecta prevederile corespunzatoare ale 
Acordului dat sau daca rezervările sau masurile altor tari vor pune in pericol functionarea normala a 
serviciilor de telecomunicatii din Croatia. 

64 

Original: engleza  

In  numele Statului Israil: 

1 Declaratia 34, facuta de Rpublica Araba Siria, si declaratia 37, facuta de alte State- 
Membre Uniunii in legatura cu Actele Finale, contrazic principiilor si scopurilor UIT, precum si 
functionarii RRC-06, si in conformitate cu aceasta nu sunt intemeiate juridic. Israil respinge 
declaratiile mai sus mentionate, care politizeaza lucrul UIT, si va reiesi din aceea ca acestea in nici 
un fel nu se rasfring asupra drepturile si obligatiile Statelor-Membre UIT.  

2 In cazul incalcarii de Statele-Membre intr-un fel sau altul a declaratiilor mai sus 
mentionate  a dreptului Israilului ca Stat-Membru UIT sau incalcare obligatiilor a acstfel de Stat-
Membru fata de Israil  astfel Israil isi rezerveaza dreptul de actiona fata de asa Stat-Membru în baza 
bilateral  si de a lua diferite masuri, pe care le va crede necesare pentru protejarea intereselor proprii 
si asigurarea functionarii serviciilor sale de telecomunicatii.  

3 Israil declara protest impotriva unui numar de statii de televiziune digitală, asignate lui in 
Plan, in conformitate cu dezicerea Republicii Arabe Siria, Libanului si Ragatului Arabiei Saudite de 
a efectua cu el coordonarea. 
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4 Statul Israil subliniaza din nou  dreptul sau nemarginit de a-si apara de la perturbașii 
prejudiciabile statiile sale ce funcționează prin eter  si serviciile de telecomunicatii. 

5 Israil apelează la declaratia 34, facuta de Republicii Arabe Siria:  statia indicata (cu 
cordonatele geografice WGS84: 35° 39' 00"E, 32° 48' 21"S) inregistrata pe teritoriul Republicii 
Israil, si Israil repeta din nou declaratia sa, facuta de el privind statia dată în referire la Actele 
Finale.  

6 Israil mentioneaza, ca din nota din josul paginii, confirmata in Corrigendum 1 la 
Addendumul 1 de la Documenrul 161, neu este indicata la pagina 37 a Actelor Finale. In afara de 
aceasta, textul acestei note din josul paginii nu reflecta in tocmai statutul inregistrarii statiilor,  
inregistrate sub codul «administratiei» «XYZ». Textul notei din josul paginii ar trebui sa fie 
urmatorul: «Aceasta înregistrare este facuta de administratia Israil. Definirea finală a 
«administratiei» pentru aceasta înregistrare va fi primita în baza dezvoltarii in continuare a situatiei 
in relatia administratiei, responsabile pentru aceasta inregistrare».   

7  

65 

Original: engleza 

In numele Regatului Hashemite Iordania: 

Apelînd la Documentul 174 (Rev.l) si semnind Actele Finale Conferinței Regionale 
Radiocomunicaţii pentru planificarea radiodifuziunii digitale terestre in partile Regiunilor 1 si 3 in 
benzile de frecventa 174-230 MHz si 470-862 MHz (Geneva, 2006): 

Delegatia iordana rezerveaza Guvernului Regatului Hashemite Iordania dreptul de a intreprinde 
diferite masuri, pe care le va considera necesare pentru apararea intereselor sale, legate de serviciul 
de radiodifuziune si alte srvicii cu statut primar, daca vre-un Participant la Acord nu-si va respecta 
obligatiile, care reies din prevederile Acordului dat, sau daca rezervările sau actiunile vre-unui stat 
vor pun in pericol functionarea fara intrerupere a serviciilor din Iordania mentionate mai sus. In 
afara de aceasta Iordania rezerveaza Guvernului sau dreptul de a introduce declaratii sau rezervări 
dupa depunerea documentelor  sale pentru ratificarea Acordului dat.  
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ANEXE 
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ANEXA 1 

Planurile de Frecvenţă 

1.1 Asignările din Plan pentru T-DAB 

No.  Element de date 

1 Numărul de ordine UIT 

2 Simbolul UTI pentru administraţia responsabilă pentru asignarea T-DAB 

3 Codul unic de identificare dat de administraţie pentru asignare (AdminRefId) 

4 Codul de înregistrare în Plan (1 – Asignare, 2 – SFN, 3 – Alocare, 4 – Alocare cu asignarea (le) conectă şi 

SFN_id, 5 – Alocare cu o singură asignare conectă şi fără SFN_id) 

5 Codul asignării (L – conectă, sau C – convertată, sau S – separat (Standalone) 

6 Codul unic de identificare pentru alocarea conectă 

7 Simbolul UTI pentru ţara sau aria geografică 

8 Denumirea dislocării staţiei de transmisie 

9 Coordonatele geografice ale antenei de transmisie 

  9a latitudinea (±DDMMSS) 

  9b longitudinea (±DDDMMSS) 

10 Altitudinea (m) 

11 Configuraţia etalon de planificare (RCP 4, RCP 5) 

12 Frecvenţa asignată  (MHz) 

13 Bloc de frecvenţe 

14 Offset (kHz) 

15 Polarizarea (H – orizontal, V – vertical, M – mixt, U – nespecificat) 

16 Puterea maximal aparent radiată a componentei polarizării orizontale în plan orizontal (dBW) 

17 Puterea maximal aparent radiată a componentei polarizării verticale în plan orizontal (dBW) 

18 Directivitatea antenei (D – direcţionată, ND – Ne-direcţionată) 

19 Înalţimea antenei de emisie de-asupra nivelului pămîntului (m) 

20 Înalţimea efectivă maximă a antenei (m) 

21 Înalţimea efectivă a antenei (m) pentru 36 azimuturi diferite cu intervale de 10°, masurate în plan orizontal 

începînd cu Nordul geografic în direcţia acelor ceasornicului.   

22 Atenuarea antenei (dB) – orizontal: valoarea normată la 0 dB a atenuării componentei polarizate orizontal, la 36 

azimuturi diferite  cu intervale de 10°, masurate în plan orizontal începînd cu Nordul geografic în direcţia acelor 

ceasornicului.   

23 Atenuarea antenei (dB) – vertical: valoarea normată la 0 dB a atenuării componenţei polarizate vertical, la 36 

azimuturi diferite cu intervale de 10°, masurate în plan orizontal începînd cu Nordul geografic în direcţia acelor 

ceasornicului.   

24 Masca spectrală (1, 2, 3 – vezi § 3.6.1 al Capitolului 3 a Anexei 2  din acest Acord) 
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No.  Element de date 

25 Codul de indentificare pentru SFN 

26 Remărci 

26-1 Remărci în privinţa asignărilor din Planul analogic a urmatoarelor administraţii ( simbolul UIT) 

26-2 Remărci în privinţa înregistrărilor din Planul digital a urmatoarelor administraţii (simbolul UIT) 

26-3 Remărci în privinţa asignărilor existente altor servicii terestre cu statut primar  a urmatoarelor administraţii 

(simbolul UTI) 

1.2 Alocarile din Plan pentru T-DAB  

No. Element de date 

1 Numărul de ordine al UIT 

2 Simbolul UTI pentru administraţia responsabilă pentru alocarea T-DAB 

3 Codul unic de identificare dat de administraţie pentru alocare (AdminRefId) 

4 Codul de înregistrare în Plan (1 – Asignare, 2 – SFN, 3 – Alocare, 4 – Alocare cu asignarea (le) conectă şi 

SFN_id, 5 – Alocare cu o singură asignare conectă şi fără SFN_id) 

5 Simbolul UTI pentru ţara sau aria geografică 

6 Denumirea alocării a radiodifuziunii digitale  

7 Simbolul UTI pentru ţara sau aria geografică, cînd toate punctele de test pentru alocare sunt la hotarul ţării sau 

ariei geografice 

8 Numărul de  sub-arii  (pîna la 9) în cadrul alocării, cînd nu toate punctele de test pentru alocare sunt la hotarul 

ţării sau ariei geografice; cînd nu este divizare a alocării, numarul = 1 

9 Pentru fiecare sub-arie în cadrul alocării: 

  9a un număr unic al conturului (1- 9)  

  9b numărul de puncte de test de pe hotarele subariilor (pîna la 99)  

  9c coordonatele geografice a fiecărui punct de test de pe hotarele sub-ariilor conţinut din: 

   9c1 latitudine (±DDMMSS) 

   9c2 longitudine (±DDDMMSS) 

10 Configuraţia etalon de planificare (RCP 4, RCP 5) 

11 Frecvenţa asignată  (MHz) 

12 Bloc de frecvenţă 

13 Offset (kHz) 

14 Polarizarea (H – orizontal, V – vertical, M – mixt, U – nespecificat) 

15 Masca spectrală (1, 2, 3 – vezi § 3.6.1 al Capitolului 3 a Anexei 2  din acest Acord) 

16 Codul de indentificare pentru SFN 

17 Remărci 

17-1 Remărci în privinţa asignărilor din Planul analogic a următoarelor administraţii ( simbolul UIT) 

17-2 Remărci în privinţa înregistrărilor în Planul digital a urmatoarelor administraţii (simbolul UIT) 

17-3 Remărci în privinţa asignărilor existente altor servicii terestre cu statut rpimar  a urmatoarelor administraţii 

(simbolul UTI) 
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1.3 Asignările din Plan pentru DVB-T 

No. Element de date 

1 Numărul de ordine al UIT 

2 Simbolul UTI pentru administraţia responsabilă pentru asignarea DVB-T 

3 Codul unic de identificare dat de administraţie pentru asignare (AdminRefId) 

4 Codul de înregistrare în Plan (1 – Asignare, 2 – SFN, 3 – Alocare, 4 – Alocare cu asignarea (le) conectă şi 

SFN_id, 5 – Alocare cu o singură asignare conectă şi fără SFN_id) 

5 Codul asignării (L – conect, sau C – convertat, sau S – separat (Standalone) 

6 Codul unic de identificare pentru alocarea conectă 

7 Simbolul UTI pentru ţara sau aria geografică 

8 Denumirea dislocării staţiei de transmisie 

9 Coordonatele geografice ale antenei de transmisie 

  9a latitudinea (±DDMMSS) 

  9b longitudinea (±DDDMMSS) 

10 Altitudinea (m) 

 Fie 11 şi 12,  fie 13 

11 Sistemul televiziunii digitale (A, B, C, D, E, F si 1, 2, 3, 5, 7) 

12 Regimul de recepţie (FX, PO, PI, MO) 

13 Configurația etalon de planificare (RCP 1, RCP 2, RCP 3) 

14 Frecvenţa asignată  (MHz) 

15 Numărul canalului 

16 Offset (kHz) 

17 Polarizarea (H – orizontal, V – vertical, M – mixt, U – nespecificat) 

18 Puterea maximal aparent radiată a componentei polarizării orizontale în plan orizontal (dBW) 

19 Puterea maximal aparent radiată a componentei polarizării verticale în plan orizontal (dBW) 

20 Directivitatea antenei (D – directionată, ND – Ne-directionată) 

21 Înalţimea antenei de emisie de-asupra nivelului pămîntului (m) 

22 Înalţimea efectivă maximă a antenei (m) 

23 Înalţimea efectivă a antenei (m) pentru 36 azimuturi diferite cu intervale de 10°, masurate în plan orizontal 

începînd cu Nordul geografic în direcţia acelor ceasornicului.   

24 Atenuarea antenei (dB) – orizontal: valoarea normată la 0 dB a atenuării componentei polarizate orizontal, la 

36 azimuturi diferite  cu intervale de 10°, masurate în plan orizontal începînd cu Nordul geografic în direcţia 

acelor ceasornicului.   

25 Atenuarea antenei (dB) – vertical: valoarea normată la 0 dB a atenuării componenţei polarizate vertical, la 36 

azimuturi diferite cu intervale de 10°, masurate în plan orizontal începînd cu Nordul geografic în direcţia acelor 

ceasornicului.   

26 Masca spectrală (N = ne-critc, S = sensibilă) 

27 Masca spectrală (1, 2, 3 – vezi § 3.6.1 al Capitolului 3 a Anexei 2  din acest Acord) 
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No. Element de date 

28 Remarcări 

28-1 Remarcări în privinţa distribuirilor în Plan analog a urmatoarelor administraţii ( simbolul UIT) 

28-2 Remarcări în privinţa accesarilor la Planul digital a urmatoarelor administraţii (simbolul UIT) 

28-3 Remarcări în privinţa distribuirilor existente la alte servicii terestre primare  a urmatoarelor administraţii 

(simbolul UTI) 

1.4 Alocarile Planului DVB-T 

No. Element de date 

1 Numărul de ordine al UIT 

2 Simbolul UTI pentru administraţia responsabilă pentru alocarea DVB-T 

3 Codul unic de identificare dat de administraţie pentru alocarea (AdminRefId) 

4 Codul de acces al Planului (1 – Distribuire, 2 – SFN, 3 – Alocare, 4 – Alocarecu distribuirea(le) îmbinată şi 

SFN_id, 5 – Alocare cu o singură distribuire îmbinată şi fără SFN_id) 

5 Simbolul UTI pentru ţara sau aria geografică 

6 Denumirea alocării de transmisie digitală  

7 Simbolul UTI pentru ţara sau aria geografică daca toate punctele de probă pentru alocare sunt pe hotarul ţării 

sau ariei geografice 

8 Numărul de  subarii  (pîna la 9) în cadrul alocării dacă nu toate punctele de probă pentru alocare sunt pe hotarul 

ţării sau ariei geografice; dacă acolo nu este subdiviziune a alocării, numarul = 1 

    9 Pentru fiecare subarie în cadrul alocării: 

  9a un număr unic conturat (1- 9)  

  9b numărul de puncte de probă de pe hotarele subariilor (pîna la 99)  

  9c coordonatele geografice a fiecărui punct de probă de pe hotarele subariilor conţinut din: 

   9c1 latitude (±DDMMSS) 

   9c2 longitude (±DDDMMSS) 

10 Referinţa configuraţiei  de planificare (RPC 1, RPC 2, RPC 3) 

11 Tipul de reţea de referinţă (RN1, RN2, RN3, RN4) 

12 Frecvenţa stabilită  (MHz) 

13 Numărul canalului 

14 Echilibrarea frecvenţei între emisia frecvenţei de centru ţi canalul frecvenţei de centru (kHz) 

15 Polarizarea (H – orizontal, V – vertical, M – mixt, U – nespecificat) 

16 Masca spectrală (N = ne-critc, S = sensitiv) 

17 Codul de indentificare pentru SFN 

18 Remărci 

18-1 Remărci în privinţa asignărilor din Planul analogic a următoarelor administraţii ( simbolul UIT) 

18-2 Remărci în privinţa înregistrărilor în Planul digital a urmatoarelor administraţii (simbolul UIT) 

18-3 Remărci în privinţa asignărilor existente altor servicii terestre cu statut rpimar  a urmatoarelor administraţii 

(simbolul UTI) 
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1.5 Planul asignărilor de frecvenăţă pentru televiziunea analogică în benzile de 

frecvenţă 174-230 MHz (pentru Maroco 170-230 MHz) şi 470-862 MHz  în 

perioada de tranziţie (vezi Articolul 12 din Acordul dat)  

 
Informaţia inclusă în Elementele de date din Plan  

No. Element de date 

1 Numărul de ordine al UIT 

2 Simbolul UTI pentru administraţia responsabilă pentru asignarea analogică 

3 Codul unic de identificare dat de administraţie pentru asignare (AdminRefId) 

4 Numărul canalului 

5 Frecvenţa asignată  (MHz) 

6 Offsetul purtatoarei video (offset pozitiv sau negativ, divizibil cu 1/12  la frecvența de linii sau kHz ) 

7 Offsetul purtatoarei video de sunet (offset pozitiv sau negativ, divizibil cu 1/12  la frecvența de linii sau kHz) 

8 Indicătorul stabilitaţii frecvenţei (RELAXAT, NORMAL sau EXACT) 

9 Sistemul televizat (B, B1, D, D1, G, H, I, K, K1, L, or M) 

10 Sistemul color (P = PAL, S = SECAM) 

11 Denumirea localizării staţiei de transmisie 

12 Simbolul UIT pentru ţara sau aria geografică 

13 Coordonatele geografice a antenei de emisie 

  13a latitudine (±DDMMSS) 

  13b longitudine (±DDDMMSS) 

14 Altitudinea (m) 

15 Înalţimea antenei de emisie de-asupra nivelului pămîntului (m) 

16 Înalţimea efectivă maximă a antenei (m) 

17 Înalţimea efectivă a antenei (m) pentru 36 azimuturi diferite cu intervale de 10°, masurate în plan orizontal 

începînd cu Nordul geografic în direcţia acelor ceasornicului; dacă această valoare nu este indicată, atunci 

pentru toate 36 direcții se utilizează valoare înalţimii efective maxime a antenei 

18 Polarizarea (H, V, M) 

19 Puterea maximă apparent radiată  a componentei polarizate orizontal (dBW); 

20 Puterea maximă apparent radiată  a componentei polarizate vertical (dBW); 

21 Raportul puterii purtătoarei semnalului video la puterea purtătoarei semnalului audio 

22 Directivitatea antenei (D, ND) 

23 Atenuarea antenei (dB) – orizontal: valoarea a atenuării componentei polarizate orizontal, la 36 azimuturi 

diferite  cu intervale de 10°, masurate în plan orizontal începînd cu Nordul geografic în direcţia acelor 

ceasornicului, relativ față de coeficientul maxim de amplificare al antenei de emisie.   

24 Atenuarea antenei (dB) – vertical: valoarea atenuării componenţei polarizate vertical, la 36 azimuturi diferite cu 

intervale de 10°, masurate în plan orizontal începînd cu Nordul geografic în direcţia acelor ceasornicului, relativ 

față de coeficientul maxim de amplificare al antenei de emisie  

25 Remarcări 

Note – Planul televiziunii analogice este publicat în varianta electronică pe site-ul 

http://www.itu.int/md/R06-RRC.06-R-0001/. Lista general a numărului de asignări de televiziune 

analogică, pe administraţii, este prezentată în Tabelul 1-1. 

http://www.itu.int/md/R06-RRC.06-R-0001/
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TABELUL A1-1 

Lista general a numărului de asignări de televiziune analogică, ce se conțin în Planul asignărilor de frecvență 

pentru televiziunea analogică în benzile de frecvenţa 174-230 MHz (pentru Maroco 170-230 MHz) şi 470-

862 MHz în perioada de tranzitţie (vezi Articolul 12 al Acordului).  

Statele Membre 
Simbol 

UIT 

Nr. de asignări de televiziune analogică incluse în planul 

de televiziune analogică  

Albania (Resublica) ALB 4 
Algeria  ALG 1009 
Germania (Republica Federală ) D 9590 
Andorra (Principatul) AND 4 
Angola (Republica) AGL 193 
 Arabia Saudită (Regatul) ARS 412 
Armenia (Respublica) ARM 12 
Austria AUT 1736 
Republica Azerbadjan AZE 52 
Bahrain (Regatul) BHR 3 
Belarusia (Republica) BLR 314 
Belgia BEL 66 
Benin (Republica) BEN 55 
Bosnia şi Herţegovina BIH 660 
Botswana (Republica) BOT 221 
Bulgaria (Republica) BUL 1594 
Burkina Faso BFA 195 
Burundi (Republica) BDI 32 
Camerun (Republica) CME 244 
Cape Verde (Republica) CPV 35 
Republica Africană Centrală CAF 329 
Cipru (Republica) CYP 59 
Statul-oraş Vatican  CVA 4 
Comoros (Uniunea) COM 40 
Congo (Republica) COG 326 
Côte d'Ivoire (Republica) CTI 200 
Croatia (Republica) HRV 1422 
Danemarca DNK 260 
Djibouti (Republica) DJI 12 
Egipt (Republica Arabă) EGY 308 
Emiratele Arabe Unite UAE 58 
Eritreea ERI 12 
Spania E 8410 
Estonia (Republica) EST 68 
Etiopia (Republica Federal Democratică) ETH 111 
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TABELUL A1-1 (continuare) 

Statele Membre 
Simbol 

UIT 

Nr. de asignări de televiziune analogică incluse în planul 

de televiziune analogică  

Federaţia Rusa RUS 6681 
Finlanda FIN 818 
Franţa F 13125 
Republica Gabon GAB 224 
Gambia (Republica) GMB 12 
Georgia GEO 94 
Ghana GHA 39 
Grecia GRC 2105 
Guineea (Republica) GUI 103 
Guineea-Bissau (Republica) GNB 28 
Guineea Ecuatoriala (Republica) GNE 25 
Ungaria  (Republica) HNG 714 
Iran (Republica Islamică) IRN 2096 
Irac (Republica) IRQ 345 
Irlanda IRL 781 
Islanda ISL 4 
Israel (Stat) ISR 15 
Italia I 3677 
Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya LBY 322 

Iordania (Regatul Hashemite) JOR 140 
Kazahstan (Republica) KAZ 1837 
Kenya (Republica) KEN 497 
Kuweit (Stat) KWT 22 
Lesotho (Regat) LSO 22 
Latvia (Republica) LVA 106 
Fosta Republica iugoslava Macedonia  MKD 472 
Liban LBN 21 
Liberia (Republica) LBR 41 
Liechtenstein (Principatul) LIE 12 
Lituania (Republica) LTU 154 
Luxemburg LUX 11 
Madagascar (Republica) MDG 117 
Malawi MWI 51 
Mali (Republica) MLI 287 
Malta MLT 11 
Maroco (Regatul) MRC 356 
Mauritius (Republica) MAU 29 
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TABELUL A1-1 (continuare) 

Statele Membre 
Simbol 

UIT 

Nr. de asignări de televiziune analogică incluse în planul 

de televiziune analogică  

Mauritania (Republica Islamică) MTN 132 
Moldova (Republica) MDA 298 
Monaco (Principatul) MCO 3 
Mozambic (Republica) MOZ 242 
Namibia (Republica) NMB 309 
Niger (Republica) NGR 159 
Nigeria (Republica Federală) NIG 225 
Norvegia  NOR 3979 
Oman (Sultanat) OMA 255 
Uganda (Republica) UGA 36 
Uzbechistan (Republica) UZB 1213 
Olanda (Regatul) HOL 71 
Polonia (Republica) POL 802 
Portugalia POR 694 
Qatar (Statul) QAT 17 
Republica Arabă Sirian SYR 56 
Republica Democratică Congo COD 362 
Republica Kirgizstan KGZ 670 
Republica Slovacă SVK 918 
Republica Cehă CZE 1660 
Romania ROU 323 
Regatul Unit al Marii Britanii ţi Irlandei de Nord   G 6344 
Ruanda (Republica) RRW 56 
San Marino (Republica) SMR 1 
Sao Tome si Principe (Republica Democratică) STP 3 
Senegal (Republica) SEN 39 
Serbia (Republica) (vezi Note 1) SCG 1154  

(vezi Note 1) 
Seychelles (Republica) SEY 11 
Sierra Leone SRL 14 
Slovenia (Republica) SVN 867 
Republica Democratică Somali SOM 114 
Sudan (Republica) SDN 224 
Africa de Sud (Republica) AFS 712 
Suedia  S 1551 
Elveţia  (Confederaţie) SUI 2581 
Swaziland (Regatul) SWZ 20 
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TABELUL A1-1 (sfîrşit) 

Statele Membre 
Simbol 

UIT 

Nr. de asignări de televiziune analogică incluse în planul 

de televiziune analogică  

Tadjikistan (Republica) TJK 672 
Tanzania (Republica Unită) TZA 183 
Ciad (Republica) TCD 189 
Republica Togolese TGO 29 
Tunisia TUN 224 
Turkmenistan TKM 115 
Turcia TUR 539 
Ucraine UKR 1555 
Yemen (Republica) YEM 1066 
Zambia (Republica) ZMB 205 
Zimbabwe (Republica) ZWE 200 

NOTE 1 – În aceste Acte Finale, simbolul SCG se foloseste cu urmatoarele înţelesuri: 

a) Cînd e folosit pentru desemnarea unei arii geografice, simbolul SCG include tot teritoriu  a fostului  Stat Membru a 

UIT “Serbia şi Montenegru” care a existat pînă pe 3 iunie 2006.  

b) Cînd e folosit pentru desemnarea unei administraţii a unui Stat Membru, sau unei administraţii responsabile pentru o 

asignare  analogică sau a înregistrării în Plan digital, simbolul SCG se consideră, pe baza temporară, drept 

Administraţia Republicii Serbia.  Totuşi, Administraţia Republicii Serbia a indicat că este responsabilă de acele 

asignări analogice şi/sau înregistrări din Planului digital care sunt pe teritoriul Republicii Serbia.  

c) Asignarea asignărilor analoage şi/sau înregistrărilor din Planul digital, care sunt incluse sub semnul SCG (în sensul său 

geografic) pentru două State independente, anume Republica Serbiaca continuător a “Serbiei şi Montenegru” şi 

Republica Montenegru, se va efectua după Conferinţă pe principii geografice.  
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ANEXA 2 

Elementele şi criteriile tehnice, utilizate la elaborarea Planului  

şi implementarea Acordului  
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1.1 Sistemlele de radiodifuziune digitală terestră 

1.1.1 Televiziunea digitală terestră (DVB-T) 

Sistemele digitale TV în serviciul de radiodifuziune terestră, care sunt desrise in Recomandarea UTI 

- RTT 1306-3. DVB-T(Transmisia Video Digitală Terestră) corespund sistemului DVB, care este 

definit ca “Sistemul B”.  

1.1.2 Radiodifuziune digitală terestră (T-DAB) 

Sistemele digitale sonore în serviciul de radiodifuziune terestră, care sunt desrise în Recomandarea 

UTI - R TS 1114-5 T-DAB(Transmisia Audio Digitală Terestră) corespund sistemului Eureka 147 

TAD, care este definit  ca “Sistemul Digital A”.   

1.2 Managementul spectrului de frecvenţe 

1.2.1 Benzile de frecvenţă 

Banda III 

Banda de frecvenţă: 174-230 MHz. 

Banda IV 

Banda de frecvenţă: 470-582 MHz. 

Banda V 

Banda de frecvenţă: 582-862 MHz. 

1.2.2 Zona de acoperire 

Zona de acoperire a unei staţii sau a unui grup de stații de radiodifuziune în cazul rețelei 

monofrecvență (URF, vezi definiţia în § 1.3.15 din acest capitol), reprezinta zona, în limitele căreia 

valoarea intensității cîmpului util este egală sau depaseste valoarea intensității cîmpului utilizabilă, 

determinată pentru condiții concrete de receptie şi pentru un procent prevăzut de localizări acoperite 

de recepție. La definirea zonei de acoperire pentru fiecare din condiţiele de recepţie, se aplică 

metoda a trei nivele: 

 Nivelul 1: Locul de recepție 

Locul de recepție reprezintă valoarea minimă; condiţiile optime de recepție se vor 

observa la miscarea antenei pînă la 0.5 m în orice direcţie.   

Locul de recepție  se consider acoperit, dacă nivelul semnalului util este destul de înalt 

ca să cpmpenseze influiența zgomotului şi interferenţelor pentru un procent dat de timp.  

 Nivelul 2: Zonă de acoperire mică 

Nivelul al doilea reprezintă o “zonă mică” (tipic 100m  x 100m) 

În această zonă mică se indică procentul de acoperire  a locurilor de recepție.  
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 Nivelul 3: Zona de acoperire 

Zona de acoperire a unei staţii de radiodifuziune sau a unui grup de staţii de 

radiodifuziune este compusă din suma zonelor mici separate,  în care se atinge un 

procent de acoperire dat (e.g. 70% to 99%) .   

1.2.3 Zona de deservire 

Zona, în limitele căreia administraţia are dreptul să ceară asigurarea condițiilor de protecţie 

coordonate.  

1.3 Planificarea reţelei 

1.3.1 Planificarea alocărilor 

În procesul de planificare a alocărilor, administraţiei i se “oferă” un canal concret pentru asigurarea 

acoperirei în zona dată în limitele zonei de deservire, numită zona alocărilor. Localizarea 

emițătoarelor și caracteristicile lor nu sunt cunoscute la etapa de planificare şi ar trebui definite pînă 

la momentul convertării din alocări a unei sau mai multe asignări.    

1.3.2 Planificarea asignărilor  

La planificarea asignărilor, se asignează un canal concret pentru amplasamentul emițătorului aparte, 

cu caracteristici de transmitere determinate (de exemplu, puterea de emitere,  înalţimea antenei, 

etc.).   

1.3.3 Punctele de test  

Un punct de test reprezintă un loc geografic definit, pentru care se fac calcule concrete.  

1.3.4 Intensitatea cîmpului semnalului perturbator 

Intensitatea cîmpului semnalului perturbator (En), exprimat în dB(V/m),  reprezintă intensitatea 

cîmpului semnalului perturbator pentru 50% loc şi pentru un procent dat de timp ) de la orice sursă 

potențială de perturbații, la care se adaugă raportul de protecţie respectivă în decibeli.  

NOTE 1 – Unde este relevant, trebuie să se ia în consideraţie valoarea respectivă în decibeli a 

directivității antenei de emisie sau corecției privind polarizarea.                                                                                                                                                                                                

NOTE 2 –În cazul existenței cîtorva semnale perturbatoare, pentru obținerea valorii rezultative a 

intensității cîmpului perturbator se va aplica o metodă de combinare a valorilor separate a 

intensității cîmpului perturbator, ca spre exemplu metoda de sumare a puterilor sau o oarecare altă 

metodă apropiată de sumare a semnalelor. 

1.3.5 Intensitatea cîmpului minim utilizabilă / intensitatea cîmpului minim protejată 

Valoarea minima a intensității cîmpului, necesară pentru asigurarea unei calități de recepţie dorită în 

condiții specifice în prezenţa zgomotului natural şi industrial, dar în absenţa perturbațiilor de la alte 

emițătoare.  

NOTE 1 – Termenul “intensitatea cîmpului minim utilizabilă” corespunde termenului “intensitate 

cîmpului minimă protejată”  care apare în multe texte a UIT şi deasemenea corespunde termenului 

“intensitate cîmpului mediană minimă”, care apare în §1.3.9  al acestui capitol ca Emed  pentru 

asigurarea acoperirei numai de către un singur emițător.   
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1.3.6 Intensitatea cîmpului utilizabilă  

Valoarea minima a intensității cîmpului, necesară pentru asigurarea calității de recepţie dorită, în 

condiții specific de recepție, în prezenţa zgomotului natural şi industrial, fie într-o situaţie reală fie 

precum s-este determinat în acorduri sau planuri de frecvenţă.   

NOTE 1 – Termenul “intensitatea cîmpului utilizabilă” corespunde termenului “intensitatea 

cîmpului necesară” care apare în multe texte ale UIT.   

NOTE 2 – intensitatea cîmpului utilizabilă este calculată prin combinarea valorilor separate a 

intensității cîmpului (En ) şi a coeficientului sumar de corecție a locurilor. Una din componentele 

separate ale intensității cîmpului perturbator este intensitatea cîmpului median minimă (Emed ), care 

caracterizează nivelul zgomotului.  

1.3.7 Intensitatea cîmpului etalon 

Valoarea stabilită a intensității cîmpului care poate servi drept etalon sau baza pentru planificarea 

frecvenţelor.  

NOTE 1 – În dependenţa de condiţiile şi de calitatea de recepție necesară, pentru unul și același 

serviciu pot exista căteva valori etalon ale intensității cîmpului. 

1.3.8 Densitatea minimă a fluxului de putere min (dB(W/m
2
)) 

Valoarea minimă a densității fluxului de putere în locul stabilit al amplasamentului antenei de 

recepție, care este necesară a fi asigurată, pentru a asigura nivelul minim al semnalului în receptor 

pentru o decodare de success al semnalului .    

NOTA 1 – min  este egala valoarea minimă necesară a puterii la intrarea în receptor (dBW), din 

care se scade valoarea aperturii efective a antenei (dBm
2
) şi la care se adaugă, cînd este necesar, 

pierderile din feeder (dB).        

1.3.9 Intensitatea cîmpului mediană minimă Emed (dB(V/m)) 

Valoarea respectivă intensității cîmpului median minim, care trebuie să fie utilizată pentru 

acoperirea doar de un singur emițător, această valoare aplicîndu-se pentru 50% loc şi pentru 50% 

timp la 10m deasupra nivelului pămîntului.   

NOTE 1 – Emed  depinde de valoarea mediană a intensității minime a cîmpului (Emin) în locul de 

recepţie, care este necesar pentru un procent anumit de locuri şi de timp, în scopul asigurării 

nivelului minim al semnalului în receptor pentru o decodare de success al semnalului.   

NOTE 2 – Emed  este calculat în baza intensității minime a cîmpului (Emin   ) prin adaugarea, unde e 

necesar, a coeficienților de corecție respectivi descrişi în Anexa 3.4 al Capitolului 3 din Anexa2 a 

acestui Acord.  

NOTE 3 –În cazul semnalelor de bandă largă, cînd densitatea spectral a puterii poate să nu fie 

constant pe lărgimea de bandă ocupată, termenul “intensitatea cîmpului” se înlocuieşte deseori cu 

termenul “intensitatea echivalentă a cîmpului”. Intensitatea echivalentă a cîmpului este intensitatea 

cîmpului a unei singure purtătoare nemodulate de frecvență radio, emisă cu aceaşi putere ca şi la 

puterea totală emisă a semnalului de bandă largă.  
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1.3.10 Intensitatea cîmpului de inițiere a coordonării  

Nivelul intensității cîmpului, care, în caz de prevalare, determină că este necesară inițierea 

coordonării (numit deasemenea intensitatea cîmpului de prag).   

1.3.11 Recepţia fixă 

Recepţia fixată este definită că recepţia în caz de utilizare a antenei de recepţie direcţionată, montată 

la nivelul acoperişului. 

Se presupune, că la instalarea a unei astfel de antene, se ating condiții de recepție apropiate de cele 

optimale (chiar şi în caz de spațiu destul de mic pe acoperiş).  

La calcularea intensitășii cîmpului în cazul recepției fixe, se consider că înalţimea de 10m deasupra 

nivelului solului este tipică pentru serviciul de radiodifuziune. Pentru alte servicii pot fi utilizate alte 

înalţimi.     

1.3.12 Recepţia portabilă 

Recepţia portabilă este definita ca: 

– clasa A (exterioară), este recepţia, la care receptorul portabil cu  o antenă ataşată sau 

integrată se utilizează în exterior la nu mai puţin de 1.5 m de la nivelul pămîntului; 

– clasa B (de interior), este recepţia, la care receptorul portabil cu  o antenă ataşată sau 

integrată se utilizează în încăperi, la cel puţin 1.5 m mai sus de nivelul podelei, care: 

a) sunt amplasate la parter; 

b) au o fereastră în peretele extern. 

Recepția la aparatajul portabil în încăperile de la etajele de mai sus, se va referi la clasa B de 

recepție, cu utilizarea corecțiilor la nivelul semnalului, dar, totuși, recepția în încăperile de la parter 

reprezintă cazul cel mai comun. Pentru ambele clase A şi B , se presupune, că: 

– condiţiile recepţiei vor avea loc la miscarea antenei pînă la 0.5m în orice direcţie;   

– receptorul portabil şi obiectele mari de lingă el nu se mişca pe parcursul recepționării; 

– nu se iau în considerație cazurile extremale, ca spre exemplu, recepția în încăperile total 

ecranate.  

1.3.13 Recepția mobilă 

Recepția mobilă este definită ca recepționarea semnalelor în mișcare, cînd antenna este situată la cel 

puţin 1.5 m deasupra nivelului pămîntului. Aceasta ar putea fi, de exemplu, un receptor de 

automobile sau aparataj portabil .  

Se consider, că factorul dominant la examinarea efectelor de recepție locală vor fi efectele, 

determinate de atenuările din canalul Rayleigh. Pentru compensarea acestor efecte, se planifică 

utilizarea rezervelor pentru atenuări. Nivelurile de rezervă pentru atenuări depind de frecvenţa şi 

viteză.  
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1.3.14 Reţeaua multifrecvenţă (MFN) 

O reţea de staţii de emisie, ce utilizează cîteva canale RF . 

1.3.15 Reţeaua monofrecvenţă (SFN) 

O reţea sincronă de staţii de emisie, ce emit semnale identice în același canal RF.   

1.3.16 Configurarea etalon a planificării (RPC) 

O combinare reprezentativă a criteriilor şi parametriilor, necesare a fi utilizate pentru obiectivele 

planificării de frecvenţe.    

1.3.17 Rețeaua etalon (RN) 

O structură generalizată a reţelei, care reflectă o reţea reală, pînă cînd necunoscută, în scopul 

analizei compatibilității. Obiectivul principal al acestei rețele este determinarea posibilităților 

potențiale ale rețelelor tipice ale radiodifuziunii digitale și sensibilitatea lor la perturbații.  

1.3.18 Înregistrarea în Planul digital 

O asignare, sau o alocare, sau o combinare a asignărilor, care pot sau nu fi conecte de o alocare și 

care în scopul aplicării Planului şi a modificărilor lui  se examinază ca unul și același obiect.  

 

 

 

APENDIX 1.1 

Definiţiile, prezentate în Regulamentul Radiocomunicații (RR) (Ediţia din 2004) 

şi completate cu explicaţiile din unele Recomandări a ITU-R  

Intereferenăa acceptabilă (RR No. 1.168) 

Administraţie (RR No. 1.2) 

Serviciul mobil aeronautic (RR No. 1.32) 

Serviciul mobil aeronautic prin satelit (RR No. 1.35) 

Serviciul de radionavigaţie aeronautică (RR No. 1.46) 

Aria Africană de radiodifuziune (RR No 5.10 to 5.13) 

Alocare (a frecvenţei radio sau a canalului de frecvenţă radio) (RR No. 1.17) 

Frecvenţa asignată (RR No. 1.148) 

Asignare (a frecvenţei radio sau a canalului de frecvenţă radio) (RR No. 1.18) 

Serviciul de radiodifuziune (RR No. 1.38) 
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Staţia de radiodifuziune (RR No. 1.85) 

Serviciul de radiodifuziune prin satelit (RR No. 1.39) 

Puterea purtătoarei (a unui emițător radio) (RR No. 1.159, Recomandarea ITU-R V.573-4) 

Conturul de coordonare (RR No. 1.172) 

Puterea apparent radiată (p.a.r.) (în direcţia dată) (RR No. 1.162, Recomandarea ITU-R V.573-4) 

Emisia (RR No. 1.138) 

Puterea isotropic echivalent radiată (e.i.r.p.) (RR No. 1.161, Recomandarea ITU-R V.573-4) 

Aria Europeană de radiodifuziune (RR No. 5.14) 

Serviciul fix (RR No. 1.20) 

Cîștigul unei antene (RR No. 1.160) 

Interferenţa (RR No. 1.166) 

Serviciul mobil terestru (RR No. 1.26) 

Puterea medie ( a unui emițător radio) (RR No. 1.158) 

Serviciul mobil (RR No. 1.24) 

Serviciul mobil prin satelit (RR No. 1.25) 

Lărgimea de bandă necesară (RR. No. 1.152) 

Emisii din afara benzii (RR No. 1.144) 

Puterea de vîrf a anvelopei (a unui emițător radio) (RR No. 1.157) 

Intereferenţa permisă (RR No. 1.167) 

Puterea (RR No. 1.156) 

Rata protecţiei (R.F.) (RR No. 1.170) 

Radiaţia  (RR No. 1.137) 

Serviciul de radioastronomie (RR No. 1.58) 

Serviciul de radionavigatie (RR No. 1.42) 

Emisii neesențiale (RR No. 1.145) 

Staţie (RR No. 1.61) 

Staţie terestră (RR No. 1.62) 

Emisii nedorite (RR No. 1.146) 
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2.1 Prefaţa 

Recomandarea  UTI-R P. 1546-2 formeaza bazele metodei de prognozare a intensității cîmpului, 

aplicabile pentru serviciile de radiodifuziune, mobilă terestră, mobilă maritimă şi unele servicii fixe. 

Descrierea completă a metodei de prognozare este prezentată în Anexa 2.1 al acestui capitol. 

Metoda dată poate fi aplicată folosind fie procedurile grafice fie automatizate (computerul).  

Pentru ultimele, valorile tabulate ale curbelor intensității cîmpului sunt prezentate în Anexa 2.2 a 

acestui capitol, împreuna cu instrucţiunea detaliată pentru interpolare şi extrapolare. Curbele 

intensității cîmpului asociate cu aceste valori tabulate, sunt prezentate în Anexa 2.3 a acestui 

capitol. 

Prognozările se pot face în cadrul benzii de frecvenţă a Planului pentru urmatorii parametri: distanţa 

traseului de la 1 –100 km; procentul de timp de la 1-50 %; şi diferite înalţimi ale antenei de emisie. 

La aplicarea acestei metode, se determină deosebirile dintre traseurile deasupra pamîntului, mărilor 

calde şi reci, se prevede permisiunea necesară  la suprafeţele cu character divers la prognozarea 

deservirii traseurilor pe uscat și se iau în considerație perturbațiile de la obiectele locale, ce 

înconjoară punctual de recepție. Această metodă mai presupune şi procedura de examinare a 

valorilor negative a înalţimii antenei de emisie şi propagării pe trasee mixe(de exemplu, trasee cu 

combinarea porțiunilor de uscat şi mare). Prognozările se utilizează deasemenea pentru calcularea 

perturbațiilor  de la serviciile mobile în care se foloseşte termenul “staţia de bază”.  

Metoda dată poate fi utilizată atît cu baza de date topografice, cît și fără ea, dar în cazul existenței 

unei astfel de baze, s-ar putea aștepta la o prognozare cu un nivel înalt de precizie. Însă, datele 

topograficenu au fost utilizate în procesul planificării.  

În caz de coordonare bilaterală sau multilateral,  poate fi utilizată metoda de prognozare a 

propagarii, în marea măsură orientată la traseurile, de exemplu folosind datele topografice si/sau 

datele despre suprafața pămîntului pentru precizia prognozării în comparație cu utilizarea metodei 

de prognozare, despre care se menționează în Anexa 2.1 a acestui capitol, prin calcularea corecțiilor 

la valoarea ungiului de deschidere a terenului.  

În cazul staţiilor serviciului de radionavigație aeronautică în loc de metoda din Anexa 2.1 a acestui 

capitol, trebuie să fie utilizată propagarea în spațiu liber, dacă există tarseuri de vizibilitate direct; în 

caz contrar, se presupune că semnal nu există. Aceasta apare din cauza că nu se poate determina 

locul concret al aparatului de zbor.  

Recomandarea inițială UIT-R P. 1546-2 se aplică doar pentru înalţimelor antenei de pînă la 3000 m. 

Pentru  obiectivele RRC-06, înalţimele antenei de emisie mai mari de 3000 m se consideră greşite.   

2.2 Descrierea generală a metodologiei 

Valorile tabulate ale intensității cîmpului în dependență de ditanță, din Anexa 2.2 a acestui capitol, 

reprezintă valorile prognozate a intensității cîmpului ca o funcţie a frecvenţiei şi a înalţimei eefctive 

a antenei, depaşită pentru 50 % de loc pentru procente de timp de 50%, 10% şi 1%. Valorile 

intensității cîmpului sunt exprimate în decibeli în referință la 1 μV/m (dB(μV/m))  pentru un p.a.r. 

de 1 kW  în direcţia punctului de recepţie. 
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Valorile efective ale înalţimei antenei de emisie ar trebui să fie prezentate de către administraţii. 

Datele topografice pot fi utilizate pentru formarea setului de valori a înălțimilor effective, în cazul 

cînd administrația respectivă nu este în stare să prezinte o astfel de informație și solicită ajutor 

pentru determinarea valorilor date.  Pentru efectuarea calculelor la UIT, nu sunt necesare datele 

topografice.      

Valorile tabulate sunt prezentate pentru diferite tipuri de zone și climă, și anume, pentru uscat, mare 

rece şi mare caldă, iar medoda prognozării propagării include procedura de extrapolare a datelor 

pentru raionele, supuse supra-refracției înalte. În urma diferențelor mari în condițiile de propagare 

pentru traseurile pe uscat și mare, în calculele prognozării propagării trebuie să fie inclusă linia de 

țărm, ce va permite de a lua în considerație aceste diferențe  la calcularea nivelelor de perturbații.  

Informaţia privind tipul traseului de propagare, precum este pe uscat, pe mare ori traseuri mise 

uscat-mare,  ar trebui extrasă din hărți digitale, ce conțin date despre liniile de țărm, ca spre 

exemplu din harta lumii digitală a UIT valabilă la BR. Informaţiile referitoare la divizările mării 

calde/reci şi datele geografice pentru alte zone şi tipuri de traseuri de propagare este dată în § 2.2.2  

a acestui capitol.  

În următoarele compartimente se conține o descriere generală a aspectelor principale a metodologiei 

din Anexa 2.1ale acestui capitol și utilizarea datelor, din Anexa 2.2 şi 2.3. 

2.2.1 Curbele de propagare 

Curbele de propagare, reprezentate în figurile din Anexa 3 a acestui capitol (şi valorile tabulate 

corespunzatoare din Anexa 2.2 a acestui capitol) stabilește raportul dintre intensitatea cîmpului şi 

lungimea traseului.  Curble de propagare determină valorile intensității cîmpului, depaşit la 50 % de 

loc şi fiecare figură corespunde procentului de timp de 50%, 10% şi 1%  pentru una din zonele 

geograficedefinite mai jos şi aratate pe harta din Figura 2.2-1.. 

Setul de curbe în fiecare figură prezintă valorile intensității pentru valorile nominale ale frecvenţei, 

înalţimei efective a antenei de emisie/a antenei stației de baza și distanță. Formulele de  interpolare/ 

extrapolare pentru alte valori sunt prezentate în Anexa 2.1 a acestui capitol.  

Toate curbele de propagare sunt date pentru valorile intensității cîmpului, care corespund înalţimii 

antenei de recepţie/mobilă de 10 m deasupra pămîntului în punctual de recepție și pentru loc 

deschis. Pentru alte valori ale înălțimii şi alte condiții ale mediului înconjurător se prevede 

coeficientul de corecție, prezentat în Anexa 2.1 a acestui capitol.  

2.2.2 Divizarea geografică  

Datele de propagare folosite pentru metoda de prognozare a propagării sunt bazate pe informații, 

privind diferite regiuni şi clime geografice, și anume uscat, marea caldă şi marea rece şi regiuni 

geografice expuse supra-refracției înalte.  

Informaţia privind traseurile de propagare, precum traseul pe uscat, pe mare sau traseele mixte 

uscat-mare ar trebui extrase din hărţile digitale indicînd liniile de țărm, ca spre exemplu din IDWM 

a Biroului Radiocomunicații BR. Definiţiile pentru zonele de propagare, reieșind din specificul 

regiunii geografice și proprietățile mărilor calde/reci, sunt prezentate mai jos:                                

Zona 1: regiunile temperate si subtropicale;  

Zona 2: regiuni cu condiţii de propagare, caracterizate de umeditatea mscăzută, de precipitaţii 

slabe şi de o variație mică climaterică anuală;  



- 81 - 

 

 

Zona 3: regiunile ecuatoriale, prezentînd condiţii de propagare caracteristice climei umede şi 

fierbinţi;    

Zona 4: regiunile maritime, pentru care sunt specific condiţii de propagare, ce se observă 

deasupra mărilor calde, unde au loc ocazional condiţii de supra-refracţie (Marea 

Caspică, Marea Neagră şi alte mări din jurul continentului Africii ce se referă la Zona 4 

cu excepţia Zonei A şi B descrise mai jos);  

Zona 5: regiunile maritime, pentru care sunt caracteristice condițiile, ce se observă deasupra 

mărilor reci;  

Zona A: zona maritimă la latitudini mici, pentru care deseori sunt caracteristice condițiile de 

super-refracție;   

Zona B: zona maritima la latitudini mici, în care condițiile de super refracție se observă în 

măsură mai mică decît în Zona A;  

Zona C: zona maritimă de la intersecția liniei de țărm a Republicii Islamice a Iranului cu hotarul 

Pakistanului la vest de-a lungul linie de țărm a Republicii Islamice a Iranului şi a 

Iracului, prin punctele 48° E, 30° N de-a lungul țărmului din Kuweit, linia de țărm de 

est a Arabieie Saudite, linii de țărm a Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Oman în jos 

intersectindu-se cu paralela 22° N;  

Zona D: fîșia de uscat, cu lățimea maximă de 100 km ce înconjoară Zona C şi regiunea Africii de 

Vest alcătuită din două părţi. Partea, îndreptată spre nord, se extinde în interiorul 

continentului cu nu mai mult de 50 km de la Oceanul Atlantic dar este limitată la est de 

o linie de la 30° N 10° W la 20° N 13°  şi la vest de coastă Atlantică.  Partea, îndreptată 

spre sud, reprezintă suprafața uscatului la vest de două  linii, una de la  20° N 15° W la 

15° N 12° W şi cealalta de la 15° N 12° W to 9° N 13° W, dar nu se extinde dincolo de 

linia de țărm.                       

În Tabelul 2.2-1 este prezentată toată informaţia privind parametrii, utilizați pentru obținerea 

valorilor tabulate  (vezi Anexa 2.2 a acestui capitol) pentru diferite zone de propagare.  Valorile dN  

sint bazate pe datele gradientului vertical de refracție în cel mai jos strat al atmosferei de 65 m (vezi 

Recomandarea UTI-R P. 453-9).     

TABELUL 2.2-1 

Parametrii, utilizați pentru obținerea curbele în Anexa 2.3 din acest Capitol  

Zona 
Tipul 

traseului 

Derivat din 

datele pentru  

tipul zonei 

Gradient de refracţie, dN, ne depaşind pentru 

1% timp 10% timp 50% timp 

1 Uscat  –301.3 –141.9 –43.3 

2 Uscat 1 –200.0 –110.0 –30.0 

3 Uscat 1 –250.0 –130.0 –40.0 

4 Mare   –301.3 –141.9 –43.3 

5 Mare  –301.3 –141.9 –43.3 

A Mare 4 –1 150.0 –1 000.0 –720.0 

B Mare 4 –680.0 –500.0 –320.0 

C Mare 4 –1 233.0 –850.0 –239.0 

D Uscat 1 –694.0 –393.0 –120.0 
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Note – Insulele în aria mării Mediterane sunt în Zona 1. 
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2.2.3 Prognozarea valorilor a intensității cîmpului util 

La prognozarea valorilor intensităţii cîmpului util pentru un traseu aparte emiţător-receptor, este 

raţional de utilizat valorile pentru 50 % de timp prezentate în Anexa 2.1 a acestui capitol, deoarece 

aceste valori pot fi aplicate la cerinţele de 99% timp în raport cu semnalele utile. Pentru distanţele 

mici (pînă la 60 km) diferenţa dintre valorile intensităţii cîmpului pentru 50% şi 99% timp este 

neesenţială. Însă, există diferenţe în propagarea undelor radio în diferite zone şi  astfel este necesar de 

a face lua în consideraţiecaracterul fiecărui traseu aparte de propagare.      

2.2.4 Prognozarea valorilor intensităţii cîmpului perturbator  

În procesul de planificare şi coordonare este necesar de a prognoza nivelul intensităţii cîmpului 

perturbator în zona de deservire a unei asignări/alocări de către altă asignare/alocare. La calcularea 

nivelului intensităţii cîmpului perturbator în zona de deservire, se vor utiliza curbele din Anexa 2.3 a 

acestui capitol pentru un procent corespunzător de timp şi zona de propagare. Pentru intensitatea 

cîmpului perturbator, procentul de timp în care poate fi depăşită valoarea stabilită, constituie de obicei 

1%. Totuşi, pentru cazuri aparte (în special pentru alte servicii), se pot utilizate alte valori.  

2.2.4.1 Prognozarea valorilor intensităţii cîmpului perturbator pentru zona de deservire 

În cazul cînd  asignarea /alocarea protejată este reprezentată de zona de deservire, prognozarea 

intensităţii cîmpului perturbator, de obicei, se efectuiază pentru punctele la hotarul acestei zone de 

deservire. La calcularea lor, rezultatul poate fi obţinut în baza a 36 de linii radiale de la staţia de 

emisie.      

2.2.4.2 Prognozarea valorilor intensităţii cîmpului perturbator pentru amplasarea concretă 

a antenei 

În unele cazuri  poate fi imposibilă ori să nu fie necesară determinarea zonei de deservire prin metoda, 

descrisă în paragraful precedent, ca spre exemplu, în caul staţiei de radionavigaţie de sol,  interferenţa 

va fi masurată de antena de radiolocaţie. Ca exemplu poate fi considerată situaţia, în care staţia 

protejată este o staţie de radiodifuziune, cu o zonă de deservire de rază mică. Determinarea zonei de 

deservire şi calcularea nivelului de interferenţă în multe puncte va implica calculări suplimentare. În 

acest caz, în calitate de punct reprezentativ al zonei de deservire protejate poate fi considerată 

localizarea staţiei de emisie, şi prognozarea valorilor intensităţii cîmpului semnalului perturbator 

poate fi efectuată pentru acest punct.  

2.2.5 Coeficienţii de corecţie 

Precizia modelului de prognozare a propagării poate fi imbunătăţită prin aplicarea unui număr de 

coeficienţi de corecţie. Necesitatea acestor coeficienţi de corecţie şi cazurile de aplicare a lor este 

explicată mai jos. 
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2.2.5.1 Valorile negative ale înălţimii efective a antenei de emisie   

În cazul valorilor negative ale înălţimii efective a antenei de emisie pentru traseurile de uscat sau 

mixte uscat-mare, este necesar de aplicat coeficientul de corecţie, care este o funcţie a unghiului de 

deschidere al terenului (vezi § A.2.1.4.3 al cestui capitol).  

2.2.5.2 Înalţimea antenei de recepţie 

Cînd în procesul de planificare caracterul suprafeţei pămîntului în locul amplasării receptorului este 

necunoscut, se presupune o antenă de recepţie cu înalţimea de 10 m în zone deschise sau suburbane. 

Pentru a corecta valorile de prognozare pentru alte înalţimi ale antenei de recepţie deasupra nivelului 

pămîntului, se aplică un coeficient de corecţie, folosind metoda descrisa în § A.2.1.9  al acestui 

capitol.       

2.2.5.3 Unghiul de deschidere al terenului 

Dacă în scopul coordonării (şi valabilitatea datelor) este necesară o precizie mai mare pentru 

prognozarea valorilor intensităţii cîmpului  în zone concrete de recepţie, se aplică o corecţie, luînd în 

consideraţie unghiul de deschidere al terenului pentru traseuri de uscat sau partea de uscat a traseului 

mixt (vezi Anexa 2.1 al acestui capitol).       

2.2.5.4 Statisticile de localizare 

În limitele unei zone mici de la 100 m × 100 m pînă la  200 m × 200 m, se va observa o variaţie 

neregulată a valorilor intensităţii cîmpului  în dependenţă de localizare, care este cauzată de 

iregularităţile terenului şi de obiectele amplasate lîngă locul de recepţie. Statisticile acestui tip de 

variaţie pot fi caracterizate de o distribuţie logaritmică-normală a intensităţii cîmpului . Masurările 

recente pentru semnalele digitale au aratat ca pentru traseurile din afara încăperilor, devierea standard 

constituie aproximativ 5.5 dB, ce depinde în mare măsură de mediul înconjurător al locului de 

recepţie. Orice valori,  ce ţin de deservirea în afara încăperilor, în continuarea acestui capitol  se vor 

baza pe o deviere standart de 5.5 dB. Pentru recepţia din interiorul ăncăperilor,  devierea standart se 

va mări (vezi Capitolul 3 Anexa 2, § 3.2.2.2 ).  

Valorile intensităţii cîmpului  pentru procent diferit de loc pot fi calculate folosind coeficienţii 

respectivi din Tabelul A.2.1-2 din Anexa 2.1 al acestui capitol. De exemplu, diferenţa pentru 50 % şi 

95 % de loc pentru recepţia din afara încăperilor este considerat 9dB, pentru cazurile unde devieria 

standardă este de 5.5 dB. Această valoare nu ia în consideraţie inexactităţile oricărei metode de 

prognozare a propagării.       

În cazul, cînd semnalul util este compus din citeva semnale de la diferite emiţătoare, devierea 

standardă rezultantă devine variabilă, depinzînd de valorile individuale ale intensitărţii cîmpului.  

Deaceea, diferenţa dintre semnalul util pentru 50% şi 70% sau 95% de loc devine variabilă. Însă, ea 

întotdeauna va fi mai mică decît în cazul semnalului individual.  

2.3 Informaţia despre propagarea undelor radio pentru estimarea compatibilităţii dintre 

serviciul de radiodifuziune şi alte servicii terestre cu statut primar  

2.3.1 Compatibilităţii dintre serviciul de radiodifuziune şi alte servicii terestre cu statut 

primar  

În cazul estimării interferenţei, create serviciului de radiodifuziune sau  de către acest serviciu altora, 

trebuie utilizată metoda şi procedura, descrisă în Anexa 2.1  la acest capitol, de prognozare a 

propagării, luînd în consideraţie informaţia respectivă privind staţiile ce crează perturbaţiile sau cele 

supuse lor în alte servicii terestre cu statut primar. 
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2.3.2 Compatibilitatea dintre serviciul de radiodifuziune şi staţiile de bord a serviciilor 

aeronautice  

În cazul interferenţei către sau de la staţiile de bord a serviciilor aeronautice mobile sau radionavigaţie 

aeronautica:   

– se utilizează modelul de prognozare a propagării în spaţiu liber, în cazurile existenţei 

traseului de vizibilitate directă dintre antenele de emisie şi recepţie; 

– se presupune nivelul zero de interferenţă, în cazurile inexistenţei traseului de vizibilitate 

directă dintre antenele indicate.  

Valoarea intensităţii cîmpului pentru spaţiul liber în referinţă cu un dipol simetric semi-undă pentru 

p.a.r. de 1 kW  se determină: 

  E = 106.9 – 20 log d 

unde: 

 E: intensitatea cîmpului pentru spaţiul liber (dB(μV/m)) 

 d: distanţa (km) dintre antena de emisie şi recepţie 
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ANEXA 2.1 

Metoda de prognozare a propagării 

 

Terminologia utilizată în această Anexă 

Pentru obiectivele clarităţii, termenul “ antena de emisie/ de bază” folosit în această Anexă va fi 

inţeleasa cu sensul  de “antena de emisie”.  

Valorile  tabulate curbelor de propagare prezentate în tabela din Anexa 2.2 a acestui capitol, sunt date 

doar pentru anumite frecvenţe, înalţimi efective ale antenei de emisie, distanţe şi procente de timp. 

Aceste valori sunt definite ca “nominale” prin tot textul Anexei 2.1  din acest capitol.    

A.2.1.1 Întroducere 

Această anexă descrie etape separate ale calculării. Descrierea pas cu pas a procedurii necesare a fi 

utilizate pentru întreaga metodă, este prezentată în  § A.2.1.15 al acestui capitol.         

A.2.1.2 Valorile maxime ale intensităţii cîmpului  

Valoarea intensităţii cîmpului pentru zona de propagare dată, nu trebuie să depaşească maximul 

valorii Emax determinată de curba, indicată ca maximă în fiecare din desenele din Anexa 2.3 a acestui 

capitol. În cazul traseurilor mixte, va fi necesar să se calculeze intensitatea cîmpului maximă prin 

intermediul interpolării liniare dintre valorile pentru traseu total de uscat şi traseu total de mare. 

Această procedură este determinată de expresia:     

  Emax  (dl Eml  ds Ems) / dtotal              dB(μV/m) (1) 

unde: 

 Eml: valorea maximă a intensităţii cîmpului pentru traseu total de uscat (dB(μV/m)) 

 Ems: valorea maximă a intensităţii cîmpului pentru traseu total de mare  (dB(μV/m)) 

 dl: distanţa totală a sectorului de uscat (km) 

 ds: distanţa totală a sectorului de mare (km) 

 dtotal: distanţa totală a traseului (km). 

Nu se permite ca orice corecţie care sporeşte intensitatea cîmpului, să producă valori mai mari, care ar 

depăşi nivelurile de limită pentru familia relevantă a curbelor. Însă, limitarea pînă la maxim a 

valorilor se va aplica  doarîn cazurile, indicate în § A.2.1.15 la acest Capitol.    

A.2.1.3 Determinarea înalţimei antenei de emisie/de bază, h1 

Determinarea înalţimei antenei de emisie/de bază, h1, care este folosită în calcule, depinde de tipul şi 

distanţa traseului şi de diferite elemente a informaţiei despre înalţime.  

Înalţimea efectivă a antenei de emisie/de bază, heff, este definită ca înalţimea ei în metri deasupra 

nivelului mediu al pămîntului la distantele dintre 3 şi 15 km de la antena de emisie/de bază în direcţia 

antenei de recepţie/antenei staţiei mobile.
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Valoarea lui h1 care se foloseşte în calculare se va obţine prin folosirea metodei date în § A.2.1.3.1, 

A.2.1.3.2 sau în  A.2.1.3.3 la acest capitol. 

A.2.1.3.1 Traseuri de uscat mai mici de 15 km 

Pentru traseuri de uscat mai mici de 15 km se va folosi una din urmatoarele metode.   

A.2.1.3.1.1 Informaţia despre teritoriu nu este valabilă 

Dacă nici o informaţie referitoare la teritoriu nu este valabilă pentru scopul progonozării propagării, 

valoarea h1 se calculează conform lungimii traseului d, în felul următor:    

 h1  ha     m  pentru         d  3 km  (2) 

 h1  ha  (heff  ha) (d  3)/12 m  pentru   3 km < d < 15 km  (3) 

unde ha este înalţimea antenei deasupra pămîntului (de exemplu, înalţimea pilonului). 

A.2.1.3.1.2 Informaţia valabilă despre teritoriu  

Dacă informaţia este valabilă pentru scopul prognozării propagării: 

  h1  hb          m   (4) 

unde hb este înalţimea antenei deasupra nivelului înălţimii pămîntului între 0.2 d şi  d km.     

A.2.1.3.2 Traseurile de uscat de 15 km sau mai lungi 

Pentru aceste traseuri: 

  h1  heff         m (5a) 

A.2.1.3.3 Traseuri pe mare 

Pentru aceste traseuri: 

  h1    heff         m (5b) 

Această metodă de prognozare a propagării nu se va folosi în cazul unui traseu total pe mare pentru 

valorile lui h1 mai mici de 1 m.  

A.2.1.4 Aplicarea înalţimei antenei de emisie/de bază, h1 

Valoarea lui h1 determină care curbă sau curbe sunt selectate pentru a obţine valorile intensităţii 

cîmpului, şi interpolarea sau extrapolarea care poate fi necesară. Sunt examinate cazurile descrise mai 

jos.   

A.2.1.4.1 Înalţimea antenei de emisie/de bază, h1, in limitele de la 10 la 3 000 m 

Dacă valoarea lui h1 coincide cu una din cele opt înalţimi pentru care sunt prezentate curbele, anume 

de 10, 20, 37.5, 75, 150, 300, 600 sau 1 200 m, atunci intensitatea cîmpuluicerut se poate obţine 

nemijlocit din curbele trasate sau din valorile tabulate respective. Altfel, intensitatea cîmpului cerută 

va fi interpolată sau extrapolată din intensităşile cîmpului obţinute din două curbe, utilizînd expresia:      

  E  Einf   (Esup  Einf) log (h1/hinf) / log (hsup/hinf)      dB(μV/m) (6) 
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unde: 

 hinf: 600 m dacă h1 > 1 200 m, altfel se aplică cea mai apropiată înălţime nominală 

efectivă mai jos de h1 

 hsup: 1 200 m dacă h1 > 1 200 m, altfel se aplică cea mai apropiată înălţime nominală 

efectivă mai sus h1 

 Einf: valoarea intensităţii cîmpului pentru hinf  la distanţa cerută (dB(μV/m)) 

 Esup: valoarea intensităţii cîmpului pentru hsup la distanţa cerută (dB(μV/m)).  

Intensitatea cîmpului rezultat din extrapolare pentru h1 > 1 200 m va fi limitat, după caz, astfel încît să 

nu depaşească maximul definit în § A.2.1.2  al acestui capitol.     

Această metodă de prognozare a propagării nu se va folosi pentru h1 > 3 000 m. 

A.2.1.4.2 Înalţimea antenei de emisie/de bază, h1, în limitele de la 0 la 10 m   

Cînd h1 este mai mic de 10 m, metoda depinde de faptul dacă traseul parcurge deasupra uscatului sau 

deasupra mării. 

Pentru un traseu pe uscat sau o ună mixtă: 

Procedura pentru extrapolarea intensitatea cîmpului la o distanţa cerută d km pentru valorile h1 în 
limitele de la 0 la 10m este bazat pe depărtările orizontului vizibil pentru suprafeţe drepre ale 
pămîntului (km), înscrise ca ,1.4  )( hhdH   unde h  este valoarea cerută a înalţimei antenei de 
emisie/de bază h1 (km).  

Pentru  d < dH 
(h1), intensitatea cîmpului se determină de curba înalţimii de 10 m la distanţa 

orizontului vizibil, plus E, unde E  este diferenţa dintre intensităţile cîmpului pentru curba înalţimii 
de 10 m, la distanţa d  şi depărtarea orizontului vizibil pentru h1.  

Pentru  d  dH 
(h1), intensitatea cîmpului se determină de curba înalţimii de 10 m la distanţa d peste 

distanţă orizontului, unde d  este diferenţa dintre d şi depărtarea orizontului vizibil pentru h1.   

Această procedură este exprimată în urmatoarele formule, unde E10 (d) este intensitatea cîmpului 

(dB(μV/m)) luat din curba înălţimii de 10 m pentru o distanţă d (km):    

         dB(μV/m) pentru d  dH (h1) (7a) 

 E ))()10(( 110 hdddE HH                           dB(μV/m) pentru d  dH (h1) (7b) 

Dacă, în ecuaţia (7b), dH 
(10)  d  dH 

(h1) depaşeşte  1000 km, chiar dacă d  1 000 km, E se va 

determina din extropolarea liniară a curbei pentru logaritmul (distanţei) curbei, precus se determină de 

formula: 

  E  Einf   (Esup  Einf) log (d / Dinf) / log (Dsup / Dinf)    dB(μV/m) (7c) 

unde: 

 Dinf: penultima distanţa tabulată (km) 

 Dsup: ultima distanţa tabulată (km) 

 Einf: intensitatea cîmpuluila la penultima distanţa tabulată (dB(μV/m)) 

 Esup: intensitatea cîmpuluila la ultima distanţa tabulată (dB(μV/m)). 

Remarcăm, că acestă metodă de prognozare a propagării nu se foloseşte pentru distanţa mai mare de 

1000 km. Ecuaţia (7c) se va folosi doar pentru extrapolarea lui  h1 < 10 m.    
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Pentru traseu total pe mare: 

Remarcăm că pentru un traseu total pe mare, h1 nu va fi mai mic de 1 m. Procedura cere să se 

cunoască distanţa, la care traseul are o deschidere de-asupra mării, ce constituie 0,6 din raza primei 

zone a lui Fresnel. Aceasta distanţa este determinată: 

  km)10,,( 1061
hfDDh   (8a) 

unde funcţia D06  este definită în § A.2.1.14  al acestui Capitol şi f  este frecvenţa nominală.  

Dacă d > Dh1 va fi necesar să se mai calculeze distanţa pentru traseulpe mare , unde deschiderea, 

egală cu 0.6 din deschiderea Fresnel, şi înalţimea antenei de emisie/de bază este de 20 m, determinată:    

  km)10,20,(0620 fDD   (8b) 

unde f este frecvenţa nominală. 

Intensitatea cîmpului pentru distanţa d  cerută şi valoarea lui h1 este dată de: 

E  =   Emax  dB(μV/m)  pentru            
1hDd   (9a) 

E  =  
1hDE  (ED20

  )
1hDE   log(d / Dh1

) / log(D20 / Dh1
)    dB(μV/m) pentru  Dh1

 < d < D20 (9b) 

E =   E′ (1  Fs)  E′′ Fs              dB(μV/m)   pentru          d  D20 (9c) 

unde: 

 Emax: intensităţii cîmpului maximală la distanţa cerută, prezentată în § A.2.1.2  a 

acestui Capitol 

 
1hDE : Emax pentru distanţa Dh1

 prezentată în § A.2.1.2  a acestui Capitol 

 
20DE  E10(D20)  (E20(D20)  E10(D20)) log(h1 / 10) / log(20/10) 

 E10(x): intensitatea cîmpului pentru h1  10 m interpolat pentru distanţa x (dB(μV/m)) 

 E20(x): intensitatea cîmpului pentru h1  20 m interpolat pentru distanţa x  (dB(μV/m)) 

 E′  E10(d) + (E20(d)  E10(d)) log(h1/10) / log(20/10) dB(μV/m) 

 E′′: intensitatea cîmpului pentru distanţa d calculată folosind metoda pentru undele 

prezentată mai sus pentru traseurile de uscat 

 FS  (d  D20) / d. 

A.2.1.4.3 Valorile negative ale inaltimei antenei de emisie/de bază, h1 

Pentru traseurile de uscat şi cele mixte,  posibil poate să se determine că înalţimea efectivă a antenei 

de emisie/de bază heff  va avea o valoare negativă, deoarece se bazează pe înalţimea medie a terenului 

la distanţele de 3 km pînă la 5 km. Astfel, h1 poate fi negativ. 
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Procedura pentru valorile negative ale lui h1 constă în obţinereanivelului intensităţii cîmpului pentru 

h1  0, cum este descris în § A.2.1.4.2 al acestui capitol, şi scăderea corecţiei, bazată pe unghiul  de 

deschidere al terenului descris în § A.2.1.10 a acestui capitol. Unghiul  de deschidere al terenului este 

calculat pentru frecvenţa nominală, după cum urmează: 

a) În cazurile unde o bază de date despre teren este valabilă, unghiul  de deschidere al 

terenului de la înalţimea antenei de emisie/de bază va fi calculat ca unghiul altitudinii 

liniei care trece de-asupra tuturor obstacolelor pina la 15 km de la antena de emisie/de 

bază în direcţia (dar nu ieşind din limitele) antenei de recepţie/ mobilă. Acest unghi de 

deschidere, care va avea o valoare pozitivă, se va folosi în locul lui tca în ecuaţia (23f) în 

metoda de corecţie a unghiului de deschidere a terenului dat în § A.2.1.10  a acestui 

capitol pentru a obţine o corecţie, Ca, care este adăugată intensităţii cîmpului obţinut 

pentru h1  0. Ar trebui de notat, că folosind această metodă poate rezulta o discontinuitate 

în curba intensităţii cîmpului în punctul de tranziţie din jurul lui h1  0. 

b) În cazurile unde o bază de date despre teren nu este valabilă, unghiul  de deschidere al 

terenului (pozitiv) efectiv , eff, poate fi estimat, presupunînd existenţa uui obstacol cu 

înălţimea h1,dupa cum este calculată în § A.2.1.3.1.1 a acestui capitol, la o distanţă de 9 

km de la antena de emisie/de bază.  Remarcăm că aceasta  procedură este folosită  pentru 

toate lungimile de traseu, chiar şi cînd sunt mai mici de 9 km. Adică, relieful asimetric în 

limitele de 3 km pînă la 15 km de la antena de emisie/de bază, se aproximează la o pantă 

dreaptă, înălţimea căreia la distanţa de 9 km este egală cu |h1|, cum este indicat în Fig. 

A.2.1-1. Valoarea lui eff se va folosi în locul lui tca în ecuaţia (23f) în metoda de 

corectăre a unghiului de deschidere a terenului dat în § A.2.1.10  a acestui capitol pentru a 

obţine o corecţie, Ca, care se adaugă la intensitatea cîmpului obţinut pentru h1  0. Această 

corecţie se aplică doar dacă ea aducela micşorarea nivelului intensităţii cîmpului.   

 

Efectul pierderilor la propagările troposferice, poate fi considerat în calcule prin intermediu corecţiei, 

Ct, determinată:  

  Ct = max[Ca, Ctropo] (10a) 
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unde: 

  













tcae

e
tropoC log30  (10b) 

si  
ka

d
e




180
        grade (10c) 

cu: 

 d: lungimea traseului (km) 

 a: 6 370 km, raza pămîntului 

 k: 4/3, coeficientul razei efctive a pămîntului pentru condiţiile refracţiei mediane a 

valorilor proprietăţii de propagare  

Se presupune că tca are valoarea de 0.0 pentru înalţimea efctivă de 0 m.  

A.2.1.5 Interpolarea intensităţii cîmpului ca o funcţie de distanţă  

În Figurile din Anexa 2.3 a acestui capitol se prezintă curbele intensitaţii cîmpului în dependenţă de 

distanţă, d, între 1 km şi 1000 km. Nu este necesară nici o interpolare a distanţei, dacă valorile 

intensitaţii cîmpului sunt luate direct de pe aceste curbe. Pentru o obşinerea unei precizii mai ănalte şi 

pentru efectuarea lucrului la la BR). În acest caz, dacă  d  nu coincide cu una din distanţele tabulate 

din Tabela A.2.1-1, intensitatea cîmpului E (dB(μV/m)), va fi liniar interpolată în referinţă cu 

logaritmul distanţei, folosind ecuaţia:      

  E  Einf   (Esup  Einf) log (d / dinf)/log (dsup / dinf)       dB(μV/m) (11) 

unde: 

 d: distanţa, pentru care se cere prognozarea (km) 

 dinf: cea mai apropiată distanţă tabulată mai mică ca d (km) 

 dsup: cea mai apropiată distanţă tabulată mai mare ca d (km) 

 Einf: valoarea intensităţii cîmpului pentru dinf (dB(μV/m)) 

 Esup: valoarea intensităţii cîmpului pentru dsup (dB(μV/m)). 

Aceasta metoda de prognozare a propagării nu este valabilă pentru valorile lui d mai mic de 1 km sau 

mai mare de 1000 km. 
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TABELUL A.2.1-1 

Valorile distanţei (km) folosite în tabelele nivelurilor intensităţii cîmpului 

1 14 55 140 375 700 

2 15 60 150 400 725 

3 16 65 160 425 750 

4 17 70 170 450 775 

5 18 75 180 475 800 

6 19 80 190 500 825 

7 20 85 200 525 850 

8 25 90 225 550 875 

9 30 95 250 575 900 

10 35 100 275 600 925 

11 40 110 300 625 950 

12 45 120 325 650 975 

13 50 130 350 675 1 000 

 

A.2.1.6 Interpolarea intensităţii cîmpului ca o funcţie de frecvenţă 

Valorile intensităţii cîmpului pentru frecvenţa cerută se va obţine prin interpolarea între valorile 

pentru valorile frecvenţelor nominale de 100 MHz, 600 MHz şi 2 000 MHz. Intensitatea cîmpului 

cerut, E,  se va calcula folosind:   

  E  Einf   (Esup  Einf) log(f / finf) / log(fsup / finf)     dB(μV/m) (12) 

unde: 

 f: frecvenţa pentru care se cere prognozarea (MHz) 

 finf: frecvenţa nominală de jos (100 MHz dacă f < 600 MHz, 600 MHz în caz contrar) 

 fsup: frecvenţa nominală mai de sus (600 MHz dacă f < 600 MHz, 2 000 MHz  în caz 

contrar) 

 Einf: valoarea intensităţii cîmpului pentru finf (dB(V/m)) 

 Esup: valoarea intensităţii cîmpului pentru fsup (dB(V/m)). 

A.2.1.7 Interpolarea intensităţii cîmpului ca o funcţie de procentul de timp 

Valorile intensităţii cîmpului pentru un procet de timp cerut între 1% şi 50% se vor calcula prin 

interpolarea între valorile nominale 1 % şi 10 % sau între valorile nominale de 10 % şi 50 % folosind:   

 E  Esup (Qinf  – Qt) / (Qinf  – Qsup)  Einf (Qt  Qsup) / (Qinf   Qsup)    dB(μV/m) (13) 
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unde: 

 Qt  Qi (t/100) 

 Qinf   Qi (tinf /100) 

 Qsup = Qi (tsup /100) 

 Einf: valoarea intensităţii cîmpului pentru procentul de timp tinf (dB(μV/m)) 

 Esup: valoarea intensităţii cîmpului pentru procentul de timp tsup (dB(μV/m)) 

 t: procentul de timp pentru care se cere prognozarea 

 tinf: procentul de timp nominal de jos 

 tsup: procentul de timp nominal de sus 

unde Qi (x)  este funcţia cumulativ suplimentară inversă a atribuirii.  

Această metodă de prognozare a propagării se va folosi pentru valorile intensităţii cîmpului, depaşite 

pentru procentul de timp doar în limitele de la 1 % la 50 %. Extrapolarea în afara limitelor de la 1 % 

la 50 % nu este valabilă.  

Metoda de calcul a lui Qi (x) este dată în § A.2.1.12  al acestui capitol. 

A.2.1.8 Traseurile mixte 

Cînd traseurile parcurg deasupra diferitor zone de propagare, de exemplu, mare, uscat, zone cu 

diferite proprietăţi de refracţie, metoda data mai jos se va folosi  pentru urmatoarele condiţii:   

a) pentru toate frecvenţele şi toate procentele de timp şi pentru acele combinări de zone de 

propagare care nu conţin tranziţii uscat/lini de ţărm sau uscat/mare, se va folosi 

urmatoarea procedura pentru calcularea intensităţii cîmpului:      

   

i

ti
Τ

i
tm Ε

d

d
E ,   (14) 

 unde: 

 tmE , : intensitatea cîmpului pentru traseul mixt pentru t% de timp (dB(μV/m)) 

 Ei,t: intensitatea cîmpului pentru traseul din zona i egala în lungime cu traseul mixt 

pentru t% de timp (dB(μV/m)) 

 id : lungimea traseului în zona i (km) 

 Td : lungimea traseului total (km); 

b) pentru toate frecvenţele şi toate procentele de timp şi pentru acele combinări de zone de 

propagare care implică o singură categorie de propagare a deasupra uscatului şi o singură 

categorie de propagare deasupra mării sau a liniei de ţărm, se va folosi urmatoarea 

procedura pentru calcularea intensităţii cîmpului:    

  tstltm EAEAE ,,, )1(   (15a) 
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 unde: 

 tmE , : intensitatea cîmpului pentru traseul mixt pentru t% de timp  (dB(μV/m)) 

 tlE , : intensitatea cîmpului pentru traseul de uscat, egal după lungime cu  traseul mixt 

pentru t% de timp (dB(μV/m)) 

 tsE , : intensitatea cîmpului pentru traseul de mare sau traseul de-a lungul ţărmului, 

egal după lungime cu traseul mixt pentru t% de timp (dB(μV/m)) 

 A : coeficientul de interpolare, prezentat în § A.2.1.8.1 al acestui capitol; 

c) pentru toate frecvenţele şi toate procentele de timp şi pentru acele combinări de trei sau 

mai multe zone de propagare, care conţin cel puţin un hotar de uscat/mare sau uscat/linie 

de ţărm, se va folosi urmatoarea procedura de calculare a intensităţii cîmpului:     

   
sT

n

j

tsjj

lT

n

i

tlii

tm
d

Ed

A
d

Ed

AE

sl


 
1

,

1

,

, 1  (15b)* 

 unde: 

 tmE , : intensitatea cîmpului pentru traseul mixt pentru t% de timp  (dB(μV/m)) 

 

 Eli,t: intensitatea cîmpului pentru traseul de uscat i egală în lungime cu traseul mixt 

pentru t% de timp, i = 1, ..., nl; nl este numărul de trasee de uscat (dB(μV/m)) 

 Esj,t: intensitatea cîmpului pentru traseul de mare sau traseul liniei de ţărm  j egală în 

lungime cu traseul mixt pentru t% de timp, j = 1, ..., ns, unde ns este numărul 

total a zonelor de mare şi zonelor de ţărm  traversate (dB(μV/m)) 

 A: coeficientul de interpolare prezentat în § A.2.1.8.1 al acestui capitol (menţionăm 

ca “partea de traseu, ce trece peste mare” este calculată ca : dsT / dT) 

 di, dj: lungimea traseului în zonele i, j (km)  

 dlT: lungimea traseului total pe uscat =


ln

i

id

1

 (km) 

 dsT: lungimea traseului total pe mare şi traseului deasupra ţărmului pe uscat 

=


sn

j

jd

1

 (km) 

 dT: lungimea traseului total de propagăre = sTlT dd   (km). 

                                                 

*  Remarcăm că ecuaţia (15b) se reduce la ecuaţia (15a) în cazul traseurilor mixte de propagare care 

împlică doar o singură categorie de propagare deasupra uscatului şi o singură categorie de propagare 

deasupra mării sau a liniei de ţărm.    
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A.2.1.8.1 Coeficientul de interpolare a traseului mixt, A 

Se vor utiliza urmatoarele notări: 

 Ns: numărul total de zone de mare şi zone de ţărm  

 n: numărul zonelor de mare sau linii de ţărm a traseului; n = 1, 2, ..., Ns 

 Ml: numărul total de zone de uscat 

 m: numărul zonei de uscat a traseului; m = 1, 2, ..., Ml 

 dsn: distanţa, traversată în zona de mare sau zona liniei de ţărm n (km) 

 dlm: distanţa, traversată în zona  de uscat m (km). 

Apoi: 

 



sN

n

snsT dd

1

  lungimea totală a sectoarelor de mare şi de ţărm a traseului  (16a) 

 



lM

m

lmlT dd

1

 lungimea a sectoarelor traversate pe uscat a traseului (16b) 

 dT  = dsT + dlT lungimea traseului total de propagare. (16c) 

Sunt necesare urmatoarele valori ale intensităţii cîmpului:  

 Esn(dT): valoarea intensităţii cîmpului dB(μV/m) pentru distanţa dT, presupusă să fie 

amplasată completamente în zona de mare sau linie de ţărm de tip n  

 Elm(dT): valoarea intensităţii cîmpului dB(μV/m) pentru distanţa dT presupusă să fie 

amplasată completamente în zona de uscat de tip m. 

Coeficientul de interpolare1, A, este dat de: 

  V

sFAA )]([ 0  (17) 

unde: 

 A0 (Fs): Coeficientul de bază de interpolare, prezentat în  Fig. A.2.1-2. 

                                                 

1  Coeficientul de interpolare se aplică la toate frecvenţele şi la toate procenele de timp. Trebuie de 

notat ca interpolarea se aplică doar la: 

– traseele tip uscat -mare 

– traseele tip uscat -linia de ţărm 

– traseele tip uscat -(mare sau linia de ţărm) 

şi nu la: 

– traseele uscat - uscat 

– sau orice combinaţie de trasee mare şi/sau linie de ţărm. 



- 96 - 

 

Sectorul de traseu, ce parcurge deasupra mării Fs, utilizată în Fig. A.2.1-2 este determinată: 

  
T

sT
s

d

d
F   (18) 

şi V se calculează utilizînd expresia: 

  






 


0.40
0.1,0.1maxV  (19) 

cu: 

     



ls M

m lT

lm
Tlm

N

n sT

sn
Tsn

d

d
dE

d

d
dE

11

 (20) 

Figura A.2.1-2 arată A0 (Fs), care este aplicabilă pentru toate procentele de timp. 
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A.2.1.9 Corecţia după înalţimea antenei de recepţie/mobilă 

Valorile intensităţii cîmpului, determinate de curbele traseurilor de uscat şi de tabelele respective în 

această metodă de prognozare a propagării, sunt destinate pentru o antenă etalon de recepţie/mobilă cu 

o înalţime R (m), corespunzătoare suprafeţei pămîntului din jurul antenei de recepţie/mobilă, pentru 

care valoarea minimă este de 10 m. Pentru zonele deschise şi suburbane, şi deasemenea pentru 

traseurile de mare, valoarea lui R este de 10 m. 

Dacă antena de recepţie /mobilă este amplasată pe uscat, ar trebui sa se ia în consideraţie în primul 

rînd unghiul suprafeţei de trecere a razei, prin calcularea înalţimii caracteristice modificate R′ (m) a 

obstacolelor locale, utilizînd următoarea expresie: 

  R′  (1 000 d R – 15 h1)/(1 000 d  15)                    m (21) 

unde h1 şi  R sunt date în metri şi distanţa d  este în kilometri. 

Menţionăm ca pentru h1 < 6.5d + R,   R′  R. 

Valoarea lui R′ trebuie limitată, după necesitate, aşa încît să nu fie mai mică de 1 m. 

Dacă antena de recepţie /mobilă este fie într-un mediu suburban sau urban, atunci se aplică corecţia, 

calculată ca: 

 Corecţia  = 6.03  J() dB   pentru h2 < R′ (22a) 

 = 
2hK  log (h2 / R′) dB    pentru h2  R′ (22b) 

 h2: înalţimea antenei de recepţie /mobilă deasupra nivelului pămîntului (m) 

unde J() este determinat de ecuaţia (23d), 

si: 

   clutdifnu hK   (22c) 

 hdif   R′  h2                                   m (22d) 

 clut  arctan (hdif / 27)                   grade (22e) 

 
2hK    3.2  6.2 log ( f ) (22f) 

 Knu  f0108.0  (22g) 

 f frecvenţa cerută (MHz). 

Cînd antena de recepţie /mobilă  este pe uscat  într-un mediu rural sau deschis, corecţiea este dată de 

ecuaţia (22b) pentru toate valorile lui h2. 

Acolo unde partea antenei de recepţie /mobilă este pe mare, pentru h2  10 m, corecţiea se va calcula 

folosind ecuaţia (22b), cu R′ stabilit la 10 m. 
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Cînd antena de recepţie /mobilă este pe mare, pentru  h2 < 10 m, se va folosi o metodă alternativă, 

bazată pe lungimele traseului, pentru care 0.6 din rază primei zone a lui Fresnel este deschise de la 

obstacole deasupra mării. O metoda aproximativă de calculare a acestei distanţe este dată în 

§ A.2.1.14 al acestui capitol. 

Distanţa d10 la care traseul va avea deschiderea de 0.6 a zonei Fresnel pentru valoarea cerută pentru h1 

şi pentru h2  10 m, se va calcula ca D06( f, h1, 10) în § A.2.1.14 al acestui capitol. 

Dacă distanţa cerută este egală cu sau mai mare decît  d10, atunci corecţia pentru valoarea cerută a lui 

h2 se va calcula folosindu-se ecuaţia (22b), cu R′ egală cu 10 m. 

Dacă distanţa cerută este mai mică decît d10, atunci corecţiea, necesară a fi adaugată la intensitatea 

cîmpului E  se va calcula folosindu-se: 

 Corecţiea  0.0 dB                                          pentru          
2hdd    (22h) 

     101010 222
fordB)/log(/)/log( dddddddC hhh    (22j) 

unde: 

 C10: corecţia pentru valoarea cerută a lui h2 la distanţa d10 folosind ecuaţia (22b), cu 

R′ stabilit la 10 m 

 d10: distanţa la care unda are deschiderea de lui 0.6 a zonei Fresnel pentru h2  10 m 

calculată ca D06( f, h1, 10) în § A.2.1.14 al acestui capitol 

 
2hd : distanţa la care unda are deschiderea de lui 0.6 a zonei Fresnel pentru h2  

calculată ca D06( f, h1, h2 )  dat în § A.2.1.14 al acestui capitol 

Această corecţie nu se va folosi pentru înalţimele antenei de recepţie /mobilă h2 mai mici de 1 m 

atunci cînd staţia de recepţie se află pe uscta sau mai mică de 3 m cînd este pe mare.  

A.2.1.10 Corecţiea după unghiul de deschidere al terenului 

Pentru traseurile de uscat, şi cind antena de recepţie /mobile este pe sectorul de pămînt a traseului 

mixt şi dacă pentru prognozarea valorilor intensităţii cîmpului pentru condiţiile dintr-o zonă anumită, 

de exemplu într-o zonă mică de recpţie, se cere o precizie mai înaltă, corecţie se poate determina în 

baza unghiului de deschidere al ternului. Unghiul de deschidere al terenului , tca, este determinat ca: 

  rtca                                     grade (23a) 

unde  este măsurat relativ la linia, de ieşire din antenei de recepţie /mobilă, care trece nemijlocit 

deasupra tuturor obstacolelor de pe teren în direcţia antenei de emisie/de bază la o distanţă de pînă la 

16 km, dar nu iese din limitele amplasării antenei de emisie/de bază. Acest unghi este masurat relativ 

orizontalui în locul în care se află antena de recepţie /mobilă, fiind pozitiv dacă linia de deschidere 

trece peste orizont. Aceasta se arata în Fig. A.2.1-3. 
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Unghiul etalon r este determinat: 

  






 


d

hh ss
r

0001
arctan 21                     grade (23b) 

unde h1s si h2s sunt înalţimile antenelor de emisie/de bază şi de recepţie/mobilă comparativ cu nivelul 

mării, respectiv. 

 

Cînd informaţia despre unghiului de deschidere a teritoriului este valabilă, corecţiea necesară a fi 

adaugată la valoarea intensităţii cîmpului, se calculează în felul următor:  

  Corecţie = J( ) –J( )     dB (23c) 

unde J() este dat de: 

  















 1)1.0(1.0log209.6)( 2J  (23d) 

      f036.0  (23e) 

      0.065 tca f  (23f) 

 tca:  unghiul de deschidere al terenului (grade) 

 f: frecvenţa nominală (MHz), cînd este calculată corecţia pentru valorile negative 

ale înalţimei antenei de emisie; frecvenţa cerută (MHz), cînd corecţia unghiul de 

deschidere a terenului este calculată. 

Unghiul de deschidere al terenului 
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Corecţia este valabilă pentru unghiul de deschider al terenului, tca, în limitele +0.55 to 40° 

Corecţia pentru tca < +0.55° este la fel ca şi pentru tca  +0.55°. 

Corecţia pentru r tca > 40° este la fel ca şi pentru tca  40°. 

Ar trebui de notat că curbele intensităţii cîmpuluia la propagarea pe uscat, iau în consideraţie 

pierderile, ce apar datorită ecranării tipice a antenei de recepţie/mobilă în condiţiile reliefului lin 

curbat al suprafeţei. Astfel, corecţiile la unghiul de deschidere al terenului sunt egale zero pentru un 

unghi mic pozitiv, tipic pentru localizarea antenei de recepţie /mobilă.  

Figura A.2.1-4 ilustrează corecţia unghiului de deschidere al terenului pentru frecvenţele nominale. 

 

A.2.1.11 Variabilitatea cîmpului în dependenţă de loc, la prognozarea acoperirei în zonele de 

uscat  

La localizarea antenei de receptare/mobilă pe uscat, intensitatea cîmpului E  care va fi depăşit pentru q 

% de loc este dată de: 

  E(q)  E (mediu)  Qi(q / 100) L( f )     dB(μV/m) (24) 

unde: 

 Qi (x): distribuţia invers cumulativă suplimentară ca funcţie de prognozare 

Corecția unghiului de deschidere al terenului 

Corecția (dB) 

Unghiul de deschidere al terenului (grade) 
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 L: devierea standartă a distribuirii lui Gaussian a valorilor medii locale în zona de 

studiu. 

Valorile devierii standarte pentru sistemele digitale avînd lărgimea de bandă mai mică de 1 MHz şi 

pentru sistemele analogice se dau în funcţie de frecvenţă: 

  L  K  1.6 log( f )       dB (25) 

unde: 

 K  2.1 pentru sistemele mobile în locurile urbane de recepţie 

   3.8 pentru sistemele mobile în locurile suburbane sau deluroase 

   5.1 pentru sistemele de radiodifuziune analogice 

 f: frecvenţa cerută (MHz). 

Pentru sistemele digitale cu lărgimea de bandă de 1 MHz sau mai mare, pe toate frecvenţele se va 

folosi o deviere standartă de 5.5 dB. 

Procentul de loc q poate varia între1 % şi 99 %. Această metodă de prognozare a propagării  nu se va 

folosi pentru procente de loc mai mici de 1 % sau mai mari de 99 %. 

Corecţia la variabilitatea locurilor, nu se va aplica cînd antena de recepţie/mobilă este amplasată pe 

mare. 

A.2.1.12 O aproximaţie a funcţieie de distribuire invers cumulativă complementară 

Urmatoarea aproximaţie a funcţieie de distribuire invers cumulativă suplimentară, Qi (x), este valabilă 

pentru 0.01  x  0.99: 

  Qi (x)  T(x) – (x)           dacă x  0.5 (26a) 

 

  Qi (x)   { T(1 – x) – (1 – x) }     dacă x  0.5 (26b) 

unde: 

   )ln(2–)( xxT   (26c) 

 

   
  1)()())((

)())((
=)(

123

012






xTDxTDxTD

CxTCxTC
x  (26d) 

  C0    2.515517 

  C1    0.802853 

  C2    0.010328 

  D1    1.432788 

  D2    0.189269 

  D3    0.001308 
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Valorile, determinate de ecuaţiile de mai sus sunt expuse în Tabelul A.2,1-2. 

TABELUL A.2.1-2 

Valorile aproximaive ale distribuţiei normale invers cumulativ suplimentare  

q% Qi (q/100) q% Qi (q/100) q% Qi (q/100) q% Qi (q/100) 

1 2.327 26 0.643 51 –0.025 76 –0.706 

2 2.054 27 0.612 52 –0.050 77 –0.739 

3 1.881 28 0.582 53 –0.075 78 –0.772 

4 1.751 29 0.553 54 –0.100 79 –0.806 

5 1.645 30 0.524 55 –0.125 80 –0.841 

6 1.555 31 0.495 56 –0.151 81 –0.878 

7 1.476 32 0.467 57 –0.176 82 –0.915 

8 1.405 33 0.439 58 –0.202 83 –0.954 

9 1.341 34 0.412 59 –0.227 84 –0.994 

10 1.282 35 0.385 60 –0.253 85 –1.036 

11 1.227 36 0.358 61 –0.279 86 –1.080 

12 1.175 37 0.331 62 –0.305 87 –1.126 

13 1.126 38 0.305 63 –0.331 88 –1.175 

14 1.080 39 0.279 64 –0.358 89 –1.227 

15 1.036 40 0.253 65 –0.385 90 –1.282 

16 0.994 41 0.227 66 –0.412 91 –1.341 

17 0.954 42 0.202 67 –0.439 92 –1.405 

18 0.915 43 0.176 68 –0.467 93 –1.476 

19 0.878 44 0.151 69 –0.495 94 –1.555 

20 0.841 45 0.125 70 –0.524 95 –1.645 

21 0.806 46 0.100 71 –0.553 96 –1.751 

22 0.772 47 0.075 72 –0.582 97 –1.881 

23 0.739 48 0.050 73 –0.612 98 –2.054 

24 0.706 49 0.025 74 –0.643 99 –2.327 

25 0.674 50 0.000 75 –0.674   
 

A.2.1.13  Pierderile echivalente de baza la emisie 

Cînd se cere , pierderile echivalente de bază la emisie pentru o anumită intensitate a cîmpului se 

determină ca: 

  Lb  139 – E  20 log f          dB (27) 

unde: 

 Lb: Pierderile echivalente de bază la emisie (dB) 

 E: intensitatea cîmpului (dB(V/m)) pentru 1 kW e.e.p. (dB(V/m)) 

 f: frecvenţa cerută (MHz). 
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A.2.1.14 Aproximarea lungimii traseului, ce corespunde deschiderii, egale cu  0.6 din 

zona Fresnel  

Lungimea traseului, la care se valoare a deschiderii, egală cu 0.6 din prima zonă a lui Fresnel 

deasupra suprafeţei drepte curbate a pămîntului, pentru o frecvenţă anumită şi înalţimea antenei 

h1 şi h2 , este determinată de formula:                                                                                                                                   

  D06 (f, h1, h2)   
hf

hf

DD

DD




     km (28) 

unde: 

 Df: termen ce depinde de frecvenţă        

                 210000389.0 hh f        km       (28a) 

 Dh: termen asimptotic, ce se determină de distanţele orizontului vizibil 

 )(1.4 21 hh              km  (28b) 

 f: frecvenţa nominală (MHz) 

 h1, h2: înalţimile antenelor deasupra suprafeţei drepte a  pămîntului (m). 

În ecuaţiile de mai sus, valoarea lui h1 trebuie limitată, dacă este necesar, astfel încît sa nu fie 

mai mica ca zero. Deasemenea, valoarea rezultantă a lui D06 trebuie limitată, dacă e nevoie, astfel 

încît să nu fie mai mică decît 0.001 km.     

A.2.1.15 Procedura pentru aplicarea acestei metode de prognozare a propagării  

Procedura de mai jos pas cu pas se aplică pentru valorile obţinute din tabelele dependenţei 

intensităţii cîmpului de distanţă (vezi Anexa 2.2 la acest Capitol). Totuşi, ea poate să mai fie 

aplicată valorilor obţinute din curbe, în care nu este necesară procedura interpolării distanţei, 

conform Pasului 8.1.5. 

Pasul 1: Determinaţi tipul traseului de propagare ca traseu de uscat, de mare rece sau mare caldă. 

Dacă traseul e mixtă , atunci determinaţi două tipuri de traseu care se examinează ca primul şi al 

doilea tip de propagare. Dacă traseul poate fi determinat de un singur tip, atunci acesta este 

considerat ca primul tip de propagare şi nu este necesară metoda traseului mixt din Pasul 11.  

Pasul 2: Pentru orice procent de timp (de la 1% pînă la 50%), determinaţi două valori ale 

procentului nominal de timp după cum urmează: 

– dacă procentul de timp cerut este  > 1% şi < 10%, atunci valorile nominale de sus şi 

de jos ale procentului de timp constituie 1% şi 10% respectiv; 

– daca procentul de timp cerut este  > 10% şi < 50%, atunci valorile nominale de sus şi 

de jos ale procentului de timp constituie 10% şi 50% respectiv. 

Dacă procentul de timp cerut este egal cu 1% sau 10% sau 50%, aceasta valoare se va considera 

că procent nominal de timp de jos şi nu este necesară procedura de interpolare din Pasul 10.      
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Pasul 3: Pentru orice frecvenţă cerută între frecvenţele 174 şi 862 MHz, determinaţi două 

frecvenţe nominale după cum urmează:   

– unde frecvenţa cerută < 600 MHz, frecvenţele nominale de jos şi de sus constituie 

100 şi 600 MHz respectiv; 

– unde frecvenţa cerută >600 MHz, frecvenţele nominale de jos şi de sus constituie 

600 şi 2000 MHz respectiv; 

Dacă frecvenţa ceruta este egală cu 100 sau 600 MHz, această valoare se va considera ca 

fecvenţă nominală de jos şi nu este necesar procesul de interpolare din Pasul 9.  

Pasul 4: Determinaţi din Tabelul A. 2.1-1 distanţa nominală mai jos şi de sus, cea mai apropiată 

de distanţa cerută. Dacă distanţa necesară coincide cu valoarea din Tabelul A. 2.1-1, aceasta va fi 

considerată distanţa nominală de jos şi nu este necesar procesul de interpolare din Pasul 8.1 . 

Pasul 5: Pentru primul tip de propagare urmaţi Pasul 6 -10. 

 Pasul 6: Pentru procentul de timp nominal de jos urmaţi Pasul 7 -9. 

Pasul 7: Pentru frecvenţa nominală de jos urmaţi Pasul 8 .  

Pasul 8: Determinaţi valoarea intensităţii cîmpului, depaşit la 50% din loc pentru o antenă de 

receptie/mobilă cu înalţimea deasupra nivelului pămîntului, R, caracteristică pentru terenului din 

jur, ce crează refracţii de perturbare, pentru distanţa necesară şi a înlţimei antenei de emisie/ de 

bază, în felul următor:       

 Pasul 8.1:  Pentru înalţimea antenei de emisie/ de bază h1 egală sau mai mare ca 10 

m, de jos Pasul 8.1.1 pînă la Pasul 8.1.5 

 Pasul 8.1.1: Determinaţi valorile nominale de jos şi de sus h1 folosind metoda din 

§ A.2.1.4.1 a acestui capitol. Dacă h1 coincide cu una din valorile nominale  10, 20, 

37.5, 75, 150, 300, 600 sau 1200 m, aceasta se va considera ca valoarea nominală de 

jos a lui h1  şi nu este nevoie de procesul de interpolare din Pasul 8.1.6.   

 Pasul 8.1.2: Pentru valoarea nominală de jos h1, de jos urmează Pasul  8.1.3 - 8.1.5. 

 Pasul 8.1.3: Pentru valoarea nominală de jos a distanţei, urmează Pasul 8.1.4. 

 Pasul 8.1.4: Determinaţi valoarea intensităţii cîmpului depaşit la 50% din locuri 

pentru o antenă de receptie /mobilă cu înalţimea deasupra nivelului pămîntului, R, 

caracteristică pentru terenului din jur, ce crează refracţii de perturbare, pentru 

distanţa necesară d, şi a înalţimei antenei de emisie/ de bază, h1 

 Pasul 8.1.5: Dacă distanţa cerută nu coincide cu distanţa nominală de jos, repetaţi 

Pasul 8.1.4 pentru distanţa nominală de sus şi interoplaţi două valori ale intensităţii 

cîmpului pentru distanţa necesară, folosind metoda dată în § A.2.1.5 al acestui 

capitol 

                   Pasul 8.1.6: Daca înalţimei antenei de emisie/ de bază, h1  cerută nu coincide cu nici 

una din valorile nominale, repetaţi Pasul 8.1.3 - 8.1.5 şi interpolaţi/extrapolaţi pentru 

h1 folosind metoda dată în § A.2.1.4.1 al cestui capitol. Dacă este necesar, limitaţi 

rezultatul pînă la valoarea maximă prezentată în § A.2.1.2 al acestui capitol.   

 Pasul 8.2: Pentru înalţimea antenei de emisie / de bază, h1 mai joasă de 10 m, 

determinaţi  intensitatea cîmpului pentru înalţimea şi distanţa cerută folosind metoda 

dată în  § A.2.1.4.2 al acestui capitol. Dacă h1 este mai mic ca zero, se va folosi , de 

asemenea, şi metoda dată în § A.2.1.4.3 al acestui capitol. 
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Pasul 9: Dacă frecvenţa cerută nu coincide cu frecvenţa nominală de jos, repetaţi Pasul 8 pentru 

frecvenţa nominală de sus şi interplolaţi cele două valori ale intensităţii cîmpului  folosind 

metoda dată în§ A.2.1.6 al acestui capitol. Dacă este necesar, limitaţi rezultatul pînă la valoarea 

maximă dată în § A.2.1.2 al acestui capitol.   

Pasul 10: Dacă procentul de timp cerut nu coincide cu procentul nominal de timp de jos, repetaţi 

Paşii 7 –9 pentru procentul nominal de timp şi interplolaţi cele două valori ale intensităţii 

cîmpului  folosind metoda dată în § A.2.1.7 al acestui capitol.    

Pasul 11:  Dacă prognozarea este efectuată pentru un traseu mixt, urmaţi procedura dată în 

§ A.2.1.8 al acestui capitol.  

Pasul 12: Faceţi corecţie în  valorile intensităţii cîmpului pentru înalţimea antenei de 

recepţie/mobilă h2 folosind metoda dată în § A.2.1.9 al acestui capitol . 

Pasul 13: Dacă informaţia privind unghiul de deschidere al terenului la amplasarea antenei de 

recepţie /mobilă este valabilă , faceţi corecţie la valoarea intensităţii cîmpului pentru unghiul de 

deschidere al terenului în locul amplasării receptorului/staţiei mobile, folosind metoda dată în 

§ A.2.1.10  al acestui capitol.     

Pasul 14: Dacă este necesar să se cunoască intensitatea cîmpului la la amplasarea antenei de 

recepţie /mobilă pe uscat, care a depaşit procentajul de loc de 50% , corectaţi valorile intensităţii 

cîmpului pentru procentul de loc necesar, utilizînd metoda din § A.2.1.11 al acestui capitol.  

Pasul 15: Daca este necesar, limitaţi intensitatea cîmpului rezultantă cu o valoare maximă, 

prezentată în § A.2.1.2 al acestui capitol. 

 Pasul 16: Daca este necesar, convertaţi valoarea intensităţii cîmpului în pierderi de bază la 

emisii pentru traseuri de uscat, folosind metoda dată în § A.2.1.13 al acestui capitol.    
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ANEXA 2.2 

Valorile tabulate ale intensităţii cîmpului  

Valorile intensităţii cîmpului (dB(μV/m)) în dependenţă de distanţă (km), ce corespund familiei 

de curbe de propagare oferite în Anexa 2 al acestui capitol, sunt prezentate în urmatoarele tabele:       

Tabelul A.2.2.2 

 

Instrucţiunile detailate pentru interpolarea acestor valori tabulate, sunt prezentate în § A.2.1.5, 

A.2.1.6 şi A.2.1.7  din Anexa 2.1 a acestui capitol.  
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ANEXA 2.3 

Curbele de propagare a undelor radio 

Pentru planificarea serviciului de radiodifuziune, se utilizează curbele de propagare disponibile 

pe figurile, împreuna cu harta prezentată în § 2.2.2 din Capitolul 2  al Anexei 2 a acestui Capitol. 

Pe ele sunt prezentate valorile intensităţii cîmpului pentru 50% de loc şi pentru procentul de timp 

de 50%, 10% şi 1%, în baza statisticilor de rezultate a masurărilor şi în baza cercetărilor 

teoretice.  

Valorile obţinute pentru intensitatea cîmpului corespund înălţimii unei antene de recepţie de 10 

m deasupra nivelului pămîntului din împrejurime pe suprafaţă deschisă. Valorile sunt exprimate 

în decibeli relativ 1 μV/m (dB(μV/m)) pentru p.a.r. de 1 kW în direcţia punctului de recepţie. 

Curbele dau valorile intensităţii cîmpului, depaşite pentru 50% de loc şi fiecare figură 

corespunde pocentului de timp de 50%, 10% si1% pentru fiecare din zonele geografice.  

Datele sunt prezentate pentru diferite tipuri de zone şi clime  (vezi § 2.2.2 Capitolului 2 din 

Anexa 2). 
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CAPITOLUL 3 

LA ANEXA 2       

Bazele tehnice pentru serviciul de radiodifuziune terestră 

 

3.1 Sistemele de radiodifuziune terestră, benzile de frecvenţă, ecartul şi distribuirea 

canalelor 

3.1.1 Sistemele de radiodifuziune terestră  în benzile de frecvenţă III, IV, şi V  

Planul digital conţine două înregistrări DVB-Tşi T-DABdefinite de setul de caracteristici enumerate  

în Anexa 1 a acestui Acord.  

Banda de frecvenţa III conţine însregistrări în plan pentru DVB-T, pentru T-DABşi pentru 

asignările analogice de televiziune, pentru care este necesară asigurarea protecției pe parcursul 

perioadei de tranziţie.  

Benzile de frecvenţe IV şi V însregistrări în plan pentru DVB-T, pentru T-DABşi pentru asignările 

analogice de televiziune, pentru care este necesară asigurarea protecției pe parcursul perioadei de 

tranziţie.  

Recomandarea UIT –R TT. 470-7 conţine informaţie tehnica detaliată despre sistemele standarte de 

telviziune analogică. 

Recomandările UIT -R TT. 1306-3 şi UIT -R TT. 1368-conţin informaţia tehnică detaliată despre 

DVB-T.  Tabelul A.3.1-1 în Anexa 3.1 a acestui capitol prezintă informaţii despre marcări şi vitezei 

de bit netă, asociate cu variantele sistemului  DVB-T.  

Recomndările  UIT –R TS. 1114-5 şi UIT -R TS. 1660-2 conţin informaţii tehnice detaliate despre 

T-DAB.  

Valorile şi parametrii prezentați în acest capitol s-au utilizat în elaborarea Planului şi se vor utiliza 

pentru modificarea lui. 

3.1.2 Benzile de frecvenţă, ecartul şi distribuirea canalelor 

În banda de frecvenţa III, în întreaga zonă de planificare se utilizează diferite valori ale ecartului 

dintre  canalele de televiziune. Relaţiile dintre ecarturile canalelor şi distribuirea lor  pentru DVB-

Tpentru administraţiile din zona de planificare se conţin în Tabelele A.3.1-3 pînă la  A.3.1-5 din  

Anexa 3.1 a acestui capitol. 

În benzile de frecvenţe IV şi V, se utilizază un singur ecart de canale de 8 MHz, limitele de jos și de 

sus pentru fiecare canal fiind identice pentru toate ţările din zona de planificare.   

În benzile de frecvenţe IV şi V, se utilizază acelaşi ecart şi distribuţie a canalelor pentru 

televiziunea digitală şi analogică. Pentru televiziunea digitală, frecvenţa asignată este dată ca 

frecvenţa centrală. Tabelul A.3.1-2 conţine informaţia  relevanta despre canale.  

Informaţia referitoare la ecartul canalelor şi distribuirea lor  pentru sistemele de televiziune 

analogică în privinţa purtătoarei de imagine şi sunet este  dată în Tabelele A.3.1-6 pînă la  A.3.1-14 

ale Anexei 3.1 a acestui capitol. 
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Pentru T-DABîn banda de frecvenţa III, toate administraţiile din zonele de planificare utilizază 

aceleaşi blocuri de frecvenţă  şi distribuţie a blocurilor. Frecvenţele asignate şi ea bandă a blocului  

în banda de frecvenţa III pentru T-DAB sunt date în Tabelul  A. 3.1-15 din Anexa 3.1 a acestui 

capitol.   

3.2 Moduri de recepție pentru T-DABşi DVB-T 

DVB-T  a fost planificată pentru un șir de diferite moduri de recepție, și anume, recepția fixă, 

recepția portabilă (în interiorul încăperilor și în exteriorul încăperilor) şi recepția mobilă, folosind 

un numar de variante potrivite sistemului şi de localizări probabile.   

T-DAB a fost planificată pentru recepția mobilă şi recepția portabilă în interiorul încăperilor.  

3.2.1 Recepția fixă 

Se consideră, că înalţimea etalon a antenei de recepție, la calcularea intensității cîmpului pentru 

recepția fixă, este de 10 m deasupra nivelului pămîntului. Pentru obținerea nivelelor minimal 

mediane ale  intensităţii cîmpului pentru benzile de frecvenţa III, IV şi V, amplificarea antenei de 

recepţie şi valorile pierderilor în fider sunt date în § 3.2.1.2 si 3.2.1.3 al acestui capitol pentru 

frecvenţele etalon. Nivelele minime mediane ale intensităţii cîmpului pentru alte frecvențe sunt 

obţinute prin interplolare precum e descris în Anexa 3.3 a acestui capitol.   

3.2.1.1 Diagramele de emisie pentru antenele fixe de recepție la nivelul acoperişului 

Diagramele de emisie  standard pentru antenele de recepție pentru benzile de frecvenţa III, IV şi V 

sunt date în Recomandarea UIT -R TT. 419-3 (vezi Fig. 3-1).  

 

Directivitatea antenelor de recepție în benzile III, IV și V 

Numărul benzii de radiodifuziune indicat pe curbă 

 

Unghiul, în referință cu direcția lobului principal (grade) 
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3.2.1.2 Amplificarea antenei 

Valorile amplificării antenei (în referință cu un dipol simetric semiundă) utilizate la determinarea 

valorilor minime mediane ale intensităţii cîmpului echivalente sunt date în Tabelul 3-1.  

TABELUL 3-1 

Amplificarea antenei ((în referință cu un dipol simetric semiundă) în benzile de frecvenţe III, IV şi V 

Frecvenţa  (MHz) 200 500 800 

amplificarea antenei (dBd) 7 10 12 

 

3.2.1.3 Pierderile în fider 

Valorile pierderilor în fider utilizate la determinarea valorilor minime mediane ale semnalului util 

sunt date în Tabelul 3-2.  

 

TABELUL 3-2 

Pierderile în fider  în Benzile de frecvenţe III, IV si V 

Frecvenţa  (MHz) 200 500 800 

Pierderile în fider (dB) 2 3 5 

 

3.2.1.4 Probabilitatea de localizare pentru recepția fixă 

Pentru recepția  fixă se utilizează o probabilitate de localizare de 95 %.  

3.2.1.5 Atenuarea din contul polarizării diferite pentru recepția fixă  

Pentru recepția fixă pot fi folosite avantajele atenuării din contul polarizării diferite. Însă pentru 

cazul polarizării ortogonale, este imposibilă calcularea valorii sumare a atenuării din contul 

polarizării diferite, asigurată de către acțiunea orientată și ortogonalitate, prin metoda sumării 

valorilor separate ale  atenuării din contul polarizării diferite. Pentru toate unghiurile de azimut în 

benzile de frecvenţe  III, IV şi V se va aplica valoarea sumară a atenuării din contul polarizării 

diferite de 16 dB.   

3.2.2 Recepția la utilaje portabile şi recepția mobilă 

3.2.2.1 Examinarea pierderilor la micșorarea înălțimii 

Pentru recepția portabilă (în interiorul încăperilor și în exteriorul încăperilor), se utilizază înalţimea 

antenei de recepţie de 5.5 m deasupra nivelului pămîntului. Aceeaşi înalţime a antenei de recepţie se 

foloseşte şi pentru recepția mobilă. Deoarece toate calculele intensităţii cîmpului sunt effectuate 

pentru înalţimea antenei de recepţie de 10 m, în calcularea nivelelor minime mediane ale intensităţii 

cîmpului se va utiliza un coeficient de corecţie a pierderilor la înalţimea antenei de 1.5 m.  

Pentru obiectivul planificării, valorile pierderilor la micșorarea înălțimii antenei pentru recepția 

portabilă şi mobilă,  pentru frecvenţele etalon,  sunt date în Tabelul 3-3. Nivelele minime mediane 

ale intensităţii cîmpului pentru alte frecvenţe se derivează prin interpolare, cum e descris în Anexa 

3.3 din acest capitol.  
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TABELUL  3-3 

Pierderile la micșorarea înalţimei în benzile de frecvenţe III, IV şi V 

Frecvenţa  (MHz) 200 500 800 

Pierderile la micșorarea înălțimii 

(dB) 

12 16 18 

Aceste valori sunt obtinute pentru acoperiri din zonele suburbane. 

3.2.2.2 Pierderile la trecerea prin clădiri 

Tabelul  3-4 conţine valorile medii pentru pierderile la trecerea prin clădiri  şi deviaţi standard 

respectivă pentru VHF şi UHF. 

TABELUL 3-4 

Pierderile la trecerea prin clădiri în benzile de frecvenţe III, IV şi V 

 Pierderile la trecerea 

prin clădiri 

Devierea  

standardă 

VHF 9 dB 3 dB 

UHF 8 dB 5.5 dB 

 

3.2.2.3 Amplificarea antenei pentru recepția portabilă 

Recomandarea UIT -R TT. 1368-6 oferă în Anexa 4 , § 4.1, informaţie referitoare la antenele pentru 

receptția portabilă. Pentru receptția portabilă, se va utiliza o antenă omnidirectională. Amplificarea 

antenei (în referință cu un dipol simetric semiundă) e dată în Tabelul 3-5.  

TABELUL 3-5 

Amplificarea antenei (dBd) pentru recepția portabilă  

Banda de frecvenţă  
Amplificarea 

(dBd) 

Banda III (VHF) –2 

Banda IV (UHF) 0 

Banda V (UHF) 0 

 

3.2.2.4 Probabilitatea de localizare pentru recepția portabilă 

Se va folosi pentru recepția portabilă o probabilitate de localizare de 95 %.  

3.2.2.5 Atenuarea din contul polarizării diferite pentru recepția portabilă  

Atenuarea din contul polarizării diferite nu se va lua în considerație la planificarea de frecvente 

pentru recepția portabilă.  

3.2.2.6 Amplificarea antenei pentru recepția mobilă 

Pentru recepția mobilă se vor utiliza valorile amplificării antenei,  prezentate în Tabelul 3-6.  
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TABELUL  3-6 

Amplificarea antenei (dBd) pentru recepția mobilă  

Banda de frecvenţă  
Amplificarea  

(dBd) 

Banda III (VHF) –2  

Banda IV (UHF) 0  

Banda V (UHF) 0 

 

3.2.2.7 Probabilitatea de localizare pentru recepția mobilă 

Pentru recepția mobilă DVB-T este necesar să se utilizeze o probabilitate de localizare de 95 %; 

pentru recepția mobiă T-DAB se va utiliza probabilitatea de localizare de 99 %.  

3.2.2.8 Atenuarea din contul polarizării diferite pentru recepția mobilă 

Atenuarea din contul polarizării diferite nu se va lua în calcul pentru recepția mobilă.  

3.2.3 Configuraţiile etalon de planificare 

O configuraţie de planificare caracterizează aspecte tehnice corespunzătoare de realizare  a 

serviciului de radiodifuziune. Varietatea aspectelor a configuraţiei de planificare, de exemplu pentru 

DVB-T, sunt rezumate în Tabelul 3-7.  

TABELA 3-7 

Aspectele configuraţiilor de planificare DVB-T 

Aspect Element 

Modul de recepție Fix 

Portabil exterior 

Portabil interior  

Mobil 

Calitatea de acoperire (in limitele 

procentului de localizări) 

70% 

95% 

99% 

Structura reţelei MFN (emițător unic) 

SFN 

Compact SFN 

Variantă a sistemului  DVB-T  De la QPSK 1/2 

pînă la  64-QAM 7/8 

Banda de frecvenţă Banda III  

Banda IV  

Banda V  

 

Informaţia suplimentară referitor la configuraţiile etalon la planificare este data în Anexa 3.5 din 

acest capitol.  
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3.3 Coeficientul de zgomot al receptoarelor  DVB-T şi T-DAB 

Coeficientul de zgomot al receptorului de 7dB se va folosi pentru ambele DVB-T şi T-DAB.  

3.4 Criteriile de planificare 

Pentru elaborarea Planului în benzile de frecvenţe III, IV şi V se vor folosi urmatoarele criterii de 

planificare; ele se vor mai folosi şi pentru modificarea Planului: 

– intensitățile cîmpului minime mediane; 

– perturbațiile intensității cîmpului; 

bazate pe: 

– valorile C/N; 

– rapoarte de protecție; 

– pierderi din contul construcțiilor pentru recepția din interiorul clădirii; 

– coeficienți de corecţie a localizărilor şi procentul de timp; 

– posibil, limitarea măştii spectral,  aplicate emisiei digitale. 

3.4.1 Valorile C/N  pentru planificare 

Pentru DVB -T, valorile C/N se bazează pe receptorii existenți în regimurile neierarhice. Aceste 

valori C/N, pentru diferite variante ale sistemului DVB -T şi pentru diferite condiţii de recepție, 

sunt indicate în Tabelul A.3.2-1 în Anexa 3.2 din acest capitol.  

Valorile C/N date pentru canalul Ricean se vor folosi pentru cazul de recepție fixă, şi celea pentru 

canalul Rayleigh se vor folosi pentru cazurile de recepție portabilă şi mobilă.  

Pe lingă acestea, valorile C/N etalon pentru trei configuraţii etalon de planificare a DVB -T (PRCs) 

se prezintă în Tabelul A.3.5-1 a Anexei 3.5 din acest capitol.  

Pentru T-DAB, valoarea C/N, de 15 dB, este derivată din Recomandarea UIT TS.1660-2.  

În cazul T-DAB,  pentru obiectivul planificării, sunt aplicabile modelele de recepție portabilă în 

interiorul încăperilor şi recepție mobilă. O valoare unică etalon a C/N de 15dB este examinată 

pentru ambele modele de recepție, precum este indicat în Tabelul A.3.5-2 al Anexei 3.5 din acest 

capitol pentru RPCs.  

3.4.2 Rapoarte de protecţie 

Rapoartele  de protecţie sunt rezumate în tabelele din Anexa 3.3 a acestui capitol.  

Pentru DVB-T (vis-à-vis DVB-T, T-DAB şi televiziunea analoagă, şi invers), rapoartele  de 

protecţie date în Anexa 3.3 din acest capitol sunt bazate pe acelea elaborate în Recomandarea UIT -

R TT.1368-6, în special Anexa 2 -  Criteriile de planificare a sistemului digital DVB-T în benzile de 

frecvenţă VHF/UHF. 



- 195 - 

 

 

 

În cazurile unei suprapuneri parţiale între DVB-T și T-DAB (8MHz), se va folosi raportul de 

protecţie a suprapunerii complete.   

Pentru T-DAB vis-à-vis DVB-T se va folosi raportul de protecţie de 15 dB. 

 Pentru T-DAB perturbat de DVB-Tsau televiziunea analogică, se vor folosi rapoarte de protectie 

din Anexa 3.3 a acestui capitol. Aceste rapoarte de protectie se bazează pe Recomandarea UIT 

-R TS.1660-2. 

Pentru televiziunea analogică perturbată de T-DAB T-DABsau televiziunea analogică, se vor folosi 

rapoarte de protectie din Recomandarea UIT -R TT.655-7. 

3.4.3 Nivelurile minime ale semnalului pentru sistemele de radiodifuziune digitală 

Pentru diferitele regimuri de recepție, intensităţile cîmpului, necesare pentru asigurarea 

probabilității dorite de localizare la recepția semnalului util, pot fi comparate cel mai bine prin 

utilizarea valorilor etalon ale înălțimii antenei de recepţie, probabilităţii localizării şi procentului de 

timp, după cum urmează: 

 Înaltimea antenei de recepţie: 10 m deasupra nivelului pămîntului 

 Probabilitatea de localizare: 50% 

 Procentul de timp: 50%.  

Intensitățile cîmpului care corespund acestor condiţii sunt numite “valorile minime mediane ale 

intensității cîmpului”, referit ca Emed  în Anexa 3.2, 3.4 şi 3.5 din acest capitol. Aceste intensități ale 

cîmpului corespund nivelelor minime  de semnal necesar de a acoperi zgomotul industrial şi natural 

(în absenţa perturbațiilor de la alte emițătoare) cunoscute ca “valorile utile minime mediane ale 

intensității cîmpului ”.   

3.4.4 Nivelele minime ale semnalului pentru sistemele de radiodifuziune analogică 

Pentru TV analoagică  se vor utiliza  intensităţile cîmpului minime  şi parametrii etalon  pentru 

reprezentarea intensităţii cîmpului,  din Recomandarea UIT -R TT.417-5.  

3.4.5 Coeficienții de corecţie a localizării şi procentul de timp 

Din cauza degradării calității, care are loc în cazurile, cînd nu se atinge raportul necesar 

purtătoarea/perturbația sau raportul necesar purtătoarea/zgomot, este necesar un procent mai înalt a 

probabilității de  localizare pentru intensitatea cîmpului utilă (și un procent mai mic pentru 

semnalele perturbatoare). AsDeaceea, la valoarea derivată din tabelele şi curbele din Capitolul 2  

din Anexa 2 a Acestui Acord , este necesar de aplicat o corecție,  numită factorul de corecţie a 

localizării.  

Calculile compatibilității  pentru sistemele de radiodifuziune digitală sunt bazate pe curbele de 

propagare pentru 50 % de timp pentru intensitatea cîmpului util, şi 1 % pentru intensitatea cîmpului 

perturbator, precum e descris în Capitolul 2 al Anexei 2 din Acord.  

Calculile compatibilității  pentru sistemele de televiziune analogică sunt bazate pe curbele în 

Capitolul 2 al Anexei 2 din Acord. Problema interferenţei troposferice sau continue este tratată 

precum e descris în Anexa 2 a recomandării UIT -R TT.655-7.  
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3.4.5.1 Variaţiile semnalului în locurile de recepție din afara încăperilor 

În Recomandarea UIT -R P.1546-2 se prezintă o deviere standard de scară mare pentru semnalele 

de bandă largă, egală cu 5.5 dB. Această valoare se va folosi pentru a determina variaţia intensităţii 

cîmpului în locurile de recepție din afara încăperilor, ce se ia în considerație ca “ coeficient de 

corecţie a localizării”. 

Coeficientul de corecţie a localizărilor pentru variaţiile de scară mare (vezi formulele din Anexa 3.4 

a acestui capitol) sunt date în Tabela 3-8. 

TABELUL 3-8 

Acoperirea necesară 

(probabilitatea localizării) 

(%) 

Factorul de corecţie a 

localizării (VHF si UHF) 

(dB) 

99 13 

95 9 

70 3 

 

3.4.5.2 Variaţiile semnalului în locurile de recepție din interiorul încăperilor 

Variaţiile semnalului în locurile de recepție din interiorul încăperilor este rezultatul combinat  al 

variaţiei în locurile de recepție din afara încăperilor şi variaţiei datorate atenuării în încăperi. Pentru 

banda VHF, unde devierile standarte ale semnalului sunt de 5.5 dB si de 3 dB respectiv, valoarea lor 

combinată constituie 6.3 dB. Pentru banda UHF, unde ambele devieri standarde a semnalului sunt 

5.5 dB, valoarea combinată este 7.8 dB. Se va utiliza coeficientul de corecţie a localizării pentru 

variaţiile de scară mare în locurile de recepție din interiorul încăperilor date în Tabelul 3-9.  

TABELUL 3-9 

Acoperirea necesară 

(probabilitatea 

localizării) 

(%) 

Factorul de corecţie a 

localizării (VHF) 

(dB) 

Factorul de corecţie a 

localizării (UHF) 

(dB) 

95 10 13 

70 3 4 

3.4.5.3 Coeficientul de corecţie combinbat al localizărilor  

Coeficientul de corecţie combinbat al localizărilor este folosit pentru a transforma intensităţile 

cîmpului util şi perturbator care se referă la 50 % de localizări, în valoarea care corespunde 

procentului de localizări necesare pentru serviciul util.  

Coeficientul de corecţie combinbat al localizărilor  se va calcula dupa cum urmeaza: 

  CF = μ 22
nw    dB 
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unde: 

 σw: devierea standardă a variaţiei localizării pentru semnalul util (dB) 

 σn: devierea standardă a variaţiei localizării pentru semnalul perturbator (dB) 

 μ: coeficientul de distribuire fiind de 0.52 pentru 70 % de localizări, 1.64 pentru 

95 % de localizări şi 2,33 pentru 99% și pot fi calculate astfel: 

  μ = Qi(1 – x/100) 

 unde: 

  Qi: factorul de multiplicare, dat în § 2.1.12 al Anexei 2.1 al Capitolului 2 

al Anexei 2 din Acord 

  x: procentul localizării pentru care se cere protecţie 

3.5 Metoda sumării puterilor 

Suma puterilor este valoarea algoritmica a sumei intensitășilor cîmpului separate,  exprimată în 

formă de puteri aritmetice:  

  













  1010log10Sum

iE

 

unde Ei reprezintă intensităţile cîmpului separate (dB(µV/m)). 

3.6 Masca spectrală 

Pentru modificarea Planului, se va folosi o mască spectrală cu o caracteristici, echivalente cel puțin, 

celor a măștii necritice, atît pentru DVB-T, cît și pentru T-DAB. 

Măștile spectrale pentru cazurile cu sensibilitate sporită, poate fi utilizate pentru facilizarea 

coordonării dintre administraţii. 

3.6.1 Masca spectrală pentru T-DAB 

Spectrul semnalului emis în afara benzii în orice 4 kHz va fi limitat de una din măştile definite în 

Fig. 3-2 şi Tabelul 3-10 combinată.  

Linia întreruptă defineşte masca spectrală pentru emițătoarele T-DAB, ce funcționează în cazurile 

critice (masca spectrală 1). Linia neintreruptă defineşte masca spectrală pentru emițătoarele T-DAB 

ce funcționează în cazurile sensibilității sporite (masca spectrală 2) şi linia punctată defineşte masca 

spectrală pentru emițătoarele T-DAB ce funcționează în cazurile sensibilității sporite în anumite 

zone, unde se foloseşte blocul de frecvenţă 12 D (masca spectrală 3)1. 

                                                 

1  Aceată mască  poate fi folosită  pentru alte blocuri de frecvenţă, în cazul existenței în acest sens a 

unui acord bilateral/multilateral.  
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FIGURA 3-2 

Mască spectrală din afara benzii pentru un semnal de emisie T-
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TABELUL 3-10 

Tabela spectrului din afara benzii pentru un semnal de emisie a T-DAB 

 

 

 

3.6.2 Masca spectrală pentru DVB-T în canalele cu lărgimea de bandă de 8 MHz şi 7 MHz 

Două măşti spectrale sunt specificate în Fig. 3-3 şi Tabelul 3-11 asociat. Curba de sus defineşte 

masca spectrală pentru cazurile necritice şi cea de jos defineşte masca spectrală pentru cazurile de 

sensitivitate sporită.  

 

Frecventa în referință cu 

centrul canalului  

1.54 MHz  

(MHz) 

Nivelul relativ  

(dB) 

Masca spectrală pentru emițătoarele T-DAB ce 

funcționează in cazurile necritice  
 0.97 –26 

 0.97 –56 

 3.0 –106 

Masca spectrală pentru  emițătoarele T-DAB  ce 

funcționează în cazurile de sensitivitate sporită 
 0.77 –26 

 0.97 –71 

 1.75 –106 

 3.0 –106 

Masca spectrală pentru  emițătoarele T-DAB 

operînd  ce funcționează în cazurile de 

sensitivitate sporită  în anumite zone unde se 

foloseşte blocul de frecvenţă 12D 

 0.77 –26 

 0.97 –78 

 2.2 –126 

 3.0 –126 

FIGURE 3-2 

Out-of-band spectrum masks for a transmission signal of T-DAB 
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FIGURA 3-3 

Măștile spectrale simetrice pentru cazurile necritice şi cu sensibilitate sporită 

 

Tabelul  3-11 

Masca spectrală simetrică pentru cazurile necritice şi cu sensibilitate sporită 

 Punctele de frîngere 

Canalele 8 MHz  Canalele 7 MHz  

 Cazurile 

necritice 

Cazurile cu 

sensibilitate 

sporită 

 Cazurile 

necritice 

Cazurile cu 

sensibilitate 

sporită 

Frecvenţă 

relativă  

(MHz) 

Nivelul 

relativ(dB) 

Nivelul 

relativ(dB) 

Frecvenţă 

relativă 

(MHz) 

Nivelul 

relativ(dB) 

Nivelul 

relativ(dB) 

–12 –110 –120 –10.5 –110 –120 

–6 –85 –95 –5.25 –85 –95 

–4.2 –73 –83 –3.7 –73 –83 

–3.9 –32.8 –32.8 –3.35 –32.8 –32.8 

+3.9 –32.8 –32.8 +3.35 –32.8 –32.8 

+4.2 –73 –83 +3.7 –73 –83 

+6 –85 –95 +5.25 –85 –95 

+12 –110 –120 +10.5 –110 –120 
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ANEXA 3.1 

Variantele sistemului DVB-T 

TABELUL  A.3.1-1 

Variantele sistemului DVB-Tşi valorile ratei bit net (Mbit/s) 

Indicatorul

variantei 

sistemului 

Modulaţia Rata 

codificăr

ii  

Rata bit net (Mbit/s) 

Pentru diverse intervale de protecție  

(IA) 

   GI = 1/4 GI = 1/8 GI = 1/16 GI = 1/32 

Variantele 8 MHz 

A1 QPSK 1/2 4.98 5.53 5.85 6.03 

A2 QPSK 2/3 6.64 7.37 7.81 8.04 

A3 QPSK 3/4 7.46 8.29 8.78 9.05 

A5 QPSK 5/6 8.29 9.22 9.76 10.05 

A7 QPSK 7/8 8.71 9.68 10.25 10.56 

B1 16-QAM 1/2 9.95 11.06 11.71 12.06 

B2 16-QAM 2/3 13.27 14.75 15.61 16.09 

B3 16-QAM 3/4 14.93 16.59 17.56 18.10 

B5 16-QAM 5/6 16.59 18.43 19.52 20.11 

B7 16-QAM 7/8 17.42 19.35 20.49 21.11 

C1 64-QAM 1/2 14.93 16.59 17.56 18.10 

C2 64-QAM 2/3 19.91 22.12 23.42 24.13 

C3 64-QAM 3/4 22.39 24.88 26.35 27.14 

C5 64-QAM 5/6 24.88 27.65 29.27 30.16 

C7 64-QAM 7/8 26.13 29.03 30.74 31.67 

Variantele 7 MHz  

D1 QPSK 1/2 4.35 4.84 5.12 5.28 

D2 QPSK 2/3 5.81 6.45 6.83 7.04 

D3 QPSK 3/4 6.53 7.26 7.68 7.92 

D5 QPSK 5/6 7.26 8.06 8.54 8.80 

D7 QPSK 7/8 7.62 8.47 8.97 9.24 

E1 16-QAM 1/2 8.71 9.68 10.25 10.56 

E2 16-QAM 2/3 11.61 12.90 13.66 14.08 

E3 16-QAM 3/4 13.06 14.52 15.37 15.83 

E5 16-QAM 5/6 14.52 16.13 17.08 17.59 

E7 16-QAM 7/8 15.24 16.93 17.93 18.47 

F1 64-QAM 1/2 13.06 14.51 15.37 15.83 

F2 64-QAM 2/3 17.42 19.35 20.49 21.11 

F3 64-QAM 3/4 19.60 21.77 23.05 23.75 

F5 64-QAM 5/6 21.77 24.19 25.61 26.39 

F7 64-QAM 7/8 22.86 25.40 26.90 27.71 
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Numărul canalului şi hotarele canalelor  

TABELUL  A.3.1-2 

Aranjamentul canalelor DVB-T în benzile IV şi V 

Numărul 

canalului 

Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

Banda de frecvenţa IV 

21 470 478 474 

22 478 486 482 

23 486 494 490 

24 494 502 498 

25 502 510 506 

26 510 518 514 

27 518 526 522 

28 526 534 530 

29 534 542 538 

30 542 550 546 

31 550 558 554 

32 558 566 562 

33 566 574 570 

34 574 582 578 

Banda de frecvenţa V 

35 582 590 586 

36 590 598 594 

37 598 606 602 

38 606 614 610 

39 614 622 618 

40 622 630 626 

41 630 638 634 

42 638 646 642 

43 646 654 650 

44 654 662 658 

45 662 670 666 

46 670 678 674 

47 678 686 682 

48 686 694 690 

49 694 702 698 



- 203 - 

 

 

 

TABELUL  A.3.1-2 (sfîrşitul) 

Numărul 

canalului 

Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

50 702 710 706 

51 710 718 714 

52 718 726 722 

53 726 734 730 

54 734 742 738 

55 742 750 746 

56 750 758 754 

57 758 766 762 

58 766 774 770 

59 774 782 778 

60 782 790 786 

61 790 798 794 

62 798 806 802 

63 806 814 810 

64 814 822 818 

65 822 830 826 

66 830 838 834 

67 838 846 842 

68 846 854 850 

69 854 862 858 
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 TABELUL A.3.1-3 

Aranjamentul canalelor DVB-T în banda III 

 (Aplicabil pentru urmatoarele zone geografice: ALB, ALG, AND, ARS, AUT, BEL, BHR, BIH, BUL, CME, 

CNR, CVA, CYP, CZE, D, DJI, DNK, E, EGY, ERI, EST, ETH, F, FIN, FRO, GHA, GIB, GNB, GNE, GRC, 

HNG, HOL, HRV, I, IRL, IRN, IRQ, ISL, ISR, JOR, KEN, KWT, LBN, LBR, LBY, LIE, LTU, LUX, LVA, 

MAU, MDA, MDR, MKD, MLI, MLT, MRC, MTN, NIG, NOR, OMA, POL, POR, QAT, ROU, RRW, S, SCG, 

SDN, SEY, SMR, SOM, SRL, STP, SUI, SVK, SVN, SYR, TCD, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, YEM, ZMB) 

 

Numărul 

canalului 
Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

5 174 181 177.50 

6 181 188 184.50 

7 188 195 191.50 

8 195 202 198.50 

9 202 209 205.50 

10 209 216 212.50 

11 216 223 219.50 

12 223 230 226.50 

TABELUL A.3.1-4 

Aranjamentul canalelor DVB-T în banda III 

 (Aplicabil pentru utmatoarele zone geografice: ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,  

 RUS, TJK, TKM, UZB) 

 

Numărul 

canalului 
Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

6 174 182 178 

7 182 190 186 

8 190 198 194 

9 198 206 202 

10 206 214 210 

11 214 222 218 

12 222 230 226 
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TABELul A.3.1-5 

Aranjamentul canalelor DVB-T în banda III 

 (Aplicabil pentru utmatoarele zone geografice: BDI, BEN, BFA, CAF, COD, COG, COM,  

CPV, CTI, GAB, GUI, MDG, MYT, NGR, REU, SEN, TGO) 

şi 

(Aplicabil pentru utmatoarele zone geografice: AFS, AGL, ASC, BOT, G, GMB, LSO,  

MWI, NMB, SHN, TRC, TZA) 

şi 

(Aplicabil pentru utmatoarele zone geografice: MOZ, SWZ, ZWE) 

Numărul 

canalului 

Numărul 

canalului* 
Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

5 4 174 182 178 

6 5 182 190 186 

7 6 190 198 194 

8 7 198 206 202 

9 8 206 214 210 

10 9 214 222 218 

11 10 222 230 226 

* În MYT şi REU. 

TABELUL A.3.1-6 

Sistemul B de TV analogicăă în banda de frecvenţa III 

Se utilizează în urmatoarele zone geografice: 

ALB, ALG, ARS, AUT, BEL, BHR, BIH, CME, CNR, CVA, CYP, D, DJI, DNK, E, EGY,  

ERI, ETH, FIN, FRO, GHA, GIB, GNB, GNE, GRC, HOL, HRV, IRN, IRQ, ISL, ISR,  

JOR, KEN, KWT, LBN, LBR, LBY, LIE, LUX, MAU, MDR, MKD, MLI, MLT,  

MTN, NIG, NOR, OMA, POR, QAT, RRW, S, SCG, SDN, SEY, SOM, SRL, STP,  

SUI, SVN, SYR, TCD, TUN, TUR, UAE, UGA, YEM, ZMB 

Numărul 

canalului 
Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

Purtătoarea 

de imagine  

(MHz) 

Purtătoarea 

de sunet  

(MHz) 

A doua 

purtătoare 

de sunet a 

FM dual 

 

(MHz) 

Purtătoarea 

NICAM 

 

(MHz) 

5 174 181 177.50 175.25 180.75 180.99 181.1 

6 181 188 184.50 182.25 187.75 187.99 188.1 

7 188 195 191.50 189.25 194.75 194.99 195.1 

8 195 202 198.50 196.25 201.75 201.99 202.1 

9 202 209 205.50 203.25 208.75 208.99 209.1 

10 209 216 212.50 210.25 215.75 215.99 216.1 

11 216 223 219.50 217.25 222.75 222.99 223.1 

12 223 230 226.50 224.25 229.75 229.99 230.1 

13* 230 237 233.50 231.25 236.75 236.99 237.1 

14* 246.18 253.18 249.68 247.43 252.63 252.87 252.98 

* Folosit doar în ZMB (în afara benzilor de frecvență planificate pentru RRC-06). 
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TABELUL  A.3.1-7 

Sistemul B de TV analogică în banda de frecvenţa III 

Folosit în urmatoarele zone geografice: 

I, SMR 

 

Numărul 

canalului 
Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

Purtătoarea 

de imagine  

(MHz) 

Purtătoarea 

de sunet  

(MHz) 

A doua 

purtătoare de 

sunet a FM 

dual 

 

(MHz) 

D 174.00 181.00 177.50 175.25 180.75 180.99 

E 182.50 189.50 186.00 183.75 189.25 188.49 

F 191.00 198.00 194.50 192.25 197.75 197.99 

G 200.00 207.00 203.50 201.25 206.75 206.99 

H 209.00 216.00 212.50 210.25 215.75 215.99 

H1 216.00 223.00 219.50 217.25 222.75 222.99 

H2 223.00 230.00 226.50 224.25 229.75 229.99 

TABELUL A.3.1-8 

Sistemul B de TV analogică în banda de frecvenţa III 

Folosit în urmatoarele zone geografice: 

MRC 

 

Numărul 

canalului 
Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

Purtătoarea 

de imagine  

(MHz) 

Purtătoarea 

de sunet  

(MHz) 

4* 162 169 165.50 163.25 168.75 

5* 170 177 173.50 171.25 176.75 

6 178 185 181.50 179.25 184.75 

7 186 193 189.50 187.25 192.75 

8 194 201 197.50 195.25 200.75 

9 202 209 205.50 203.25 208.75 

10 210 217 213.50 211.25 216.75 

11 216 223 219.50 217.25 222.75 

12 223 230 226.50 224.25 229.75 

* În afara benzilor de frecvență planificate pentru RRC-06 (sau parţial în asfara). 
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TABELUL  A.3.1-9 

Sistemul B de TV analogică în banda de frecvenţa III 

Folosit în urmatoarele zone geografice: 

EST, SVK 

 

Numărul 

canalului 
Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

Purtătoarea 

de imagine  

(MHz) 

Purtătoarea 

de sunet  

(MHz) 

A doua 

purtătoare 

de sunet a 

FM dual 

 

(MHz) 

Purtătoarea 

NICAM 

 

(MHz) 

6 174 182 178.00 175.25 180.75 180.99 181.1 

7 182 190 186.00 183.25 188.75 188.99 189.1 

8 190 198 194.00 191.25 196.75 196.99 197.1 

9 198 206 202.00 199.25 204.75 204.99 205.1 

10 206 214 210.00 207.25 212.75 212.99 213.1 

11 214 222 218.00 215.25 220.75 220.99 221.1 

12 222 230 226.00 223.25 228.75 228.99 229.1 

TABELUL  A.3.1-10 

Sistemul D de TV analogică în banda de frecvenţa III 

Folosit în urmatoarele zone geografice: 

ARM, AZE, BLR, BUL, CZE, GEO, HNG, KAZ, KGZ, LTU,  

LVA, MDA, ROU, RUS, SVK, TJK, TKM, UKR, UZB 

Sistemul D1 de TV analogică în banda de frecvenţa III 

Folosit în urmatoarele zone geografice: 

LTU, LVA, POL 

Sistemul KI de TV analogică în banda de frecvenţa III 

Folosit în urmatoarele zone geografice: 

BDI, BEN, BFA, CAF, COD, COG, COM, CPV, CTI, GAB, GUI,  

MDG, MYT, NGR, REU, SEN, TGO 

Numărul 

canalului 

Sistemului 

K1 

Numărul 

canalului 

Sistemelor D 

şi D1 

Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

Purtătoa

rea de 

imagine  

(MHz) 

Purtătoarea 

de sunet  

(MHz) 

Purtătoarea 

NICAM 

 

(MHz) 

 6A* 173 181 177.00 174.25 180.75 180.10 

5 6 174 182 178.00 175.25 181.75 181.10 

6 7 182 190 186.00 183.25 189.75 189.10 

7 8 190 198 194.00 191.25 197.75 197.10 

8 9 198 206 202.00 199.25 205.75 205.10 

9 10 206 214 210.00 207.25 213.75 213.10 

10 11 214 222 218.00 215.25 221.75 221.10 

11 12 222 230 226.00 223.25 229.75 229.10 

* Doar sistemul D. 
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TABELUL  A.3.1-11 

Sistemul I de TV analogică în banda de frecvenţa III 

Folosit în urmatoarele zone geografice: 

AFS, AGL, ASC, BOT, G, GMB, IRL, LSO, MWI, NMB, SHN, TRC, TZA 

 

Numărul 

canalului 

GE89 

Numărul 

canalului 

ST61 

Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

Purtătoarea 

de imagine  

(MHz) 

Purtătoarea 

de sunet  

(MHz) 

Purtătoarea 

NICAM 

 

(MHz) 

5 D 174 182 178.00 175.25 181.25 181.80 

6 E 182 190 186.00 183.25 189.25 189.80 

7 F 190 198 194.00 191.25 197.25 197.80 

8 G 198 206 202.00 199.25 205.25 205.80 

9 H 206 214 210.00 207.25 213.25 213.80 

10 J 214 222 218.00 215.25 221.25 221.80 

11 K 222 230 226.00 223.25 229.25 229.80 

12* – 230 238 234.00 231.25 237.25 237.80 

13* – 246.18 254.18 250.18 247.43 253.43 253.98 

* Folosit doar în AFS, BOT, MWI, NMB (în afara benzii de frecvenţă planificat pentru RRC-06). 

TABELUL  A.3.1-12 

Sistemul L de TV analogică în banda de frecvenţa III 

Folosit în urmatoarele zone geografice: 

F 

 

Numărul 

canalului 
Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

Purtătoarea 

de imagine  

(MHz) 

Purtătoarea 

de sunet  

(MHz) 

Purtătoarea 

NICAM 

 

(MHz) 

5 174.75 182.75 178.75 176.00 182.50 181.85 

6 182.75 190.75 186.75 184.00 190.50 189.85 

7 190.75 198.75 194.75 192.00 198.50 197.85 

8 198.75 206.75 202.75 200.00 206.50 205.85 

9 206.75 214.75 210.75 208.00 214.50 213.85 

10 214.75 222.75 218.75 216.00 222.50 221.85 
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TABELUL  A.3.1-13 

Sistemul G de TV analogică în banda de frecvenţa III 

Folosit în urmatoarele zone geografice: 

MOZ, SWZ, ZWE 

 

Numărul canalului Hotarele canalului 

(MHz) 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

Purtătoarea de 

imagine  

(MHz) 

Purtătoarea de 

sunet  

(MHz) 

5 174.00 182.00 178.00 175.25 180.75 

6 182.00 190.00 186.00 183.25 188.75 

7 190.00 198.00 194.00 191.25 196.75 

8 198.00 206.00 202.00 199.25 204.75 

9 206.00 214.00 210.00 207.25 212.75 

10 214.00 222.00 218.00 215.25 220.75 

11 222.00 230.00 226.00 223.25 228.75 

12* 230.00 238.00 234.00 231.25 236.75 

13* 246.18 254.18 250.18 247.43 252.93 

* Folosit doar în MOZ şi ZWE (în afara benzilor de de frecvenţă planificate pentru RRC-06). 
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TABELUL  A.3.1-14 

Sistemele D1, G, H, I, I1, K, K1 şi L de TV analogică în benzile de frecvenţa IV şi V 

Numărul 

canalului 
Hotarele canalului 

(MHz) 

Purtătoar

ea de 

imagine  

 

(MHz) 

Purtătoar

ea de 

sunet 

sistemelor 

G, H  

 (MHz) 

A doua 

purtătoar

e de sunet 

a FM dual 

al 

sistemului 

G 

 

(MHz) 

Purtătoar

ea 

NICAM a 

Sistemului

 G 

Sistemului

 L 

Sistemului 

D1 

 (MHz) 

Purtătoar

ea de 

sunet 

Sistemului 

I 

Sistemului 

I1 

  

 (MHz) 

Purtătoar

ea de 

sunet 

Sistemului 

K 

Sistemului 

K1 

Sistemului 

L 

Sistemului 

D1 

  

(MHz) 

Purtătoar

ea 

NICAM a 

Sistemului 

I 

Sistemului 

I1 

  

 (MHz) 

21 470 478 471.25 476.75 476.99 477.1 477.25 477.75 477.8 

22 478 486 479.25 484.75 484.99 485.1 485.25 485.75 485.8 

23 486 494 487.25 492.75 492.99 493.1 493.25 493.75 493.8 

24 494 502 495.25 500.75 500.99 501.1 501.25 501.75 501.8 

25 502 510 503.25 508.75 508.99 509.1 509.25 509.75 509.8 

26 510 518 511.25 516.75 516.99 517.1 517.25 517.75 517.8 

27 518 526 519.25 524.75 524.99 525.1 525.25 525.75 525.8 

28 526 534 527.25 532.75 532.99 533.1 533.25 533.75 533.8 

29 534 542 535.25 540.75 540.99 541.1 541.25 541.75 541.8 

30 542 550 543.25 548.75 548.99 549.1 549.25 549.75 549.8 

31 550 558 551.25 556.75 556.99 557.1 557.25 557.75 557.8 

32 558 566 559.25 564.75 564.99 565.1 565.25 565.75 565.8 

33 566 574 567.25 572.75 572.99 573.1 573.25 573.75 573.8 

34 574 582 575.25 580.75 580.99 581.1 581.25 581.75 581.8 

35 582 590 583.25 588.75 588.99 589.1 589.25 589.75 589.8 

36 590 598 591.25 596.75 596.99 597.1 597.25 597.75 597.8 

37 598 606 599.25 604.75 604.99 605.1 605.25 605.75 605.8 

38 606 614 607.25 612.75 612.99 613.1 613.25 613.75 613.8 

39 614 622 615.25 620.75 620.99 621.1 621.25 621.75 621.8 

40 622 630 623.25 628.75 628.99 629.1 629.25 629.75 629.8 

41 630 638 631.25 636.75 636.99 637.1 637.25 637.75 637.8 

42 638 646 639.25 644.75 644.99 645.1 645.25 645.75 645.8 

43 646 654 647.25 652.75 652.99 653.1 653.25 653.75 653.8 

44 654 662 655.25 660.75 660.99 661.1 661.25 661.75 661.8 

45 662 670 663.25 668.75 668.99 669.1 669.25 669.75 669.8 

46 670 678 671.25 676.75 676.99 677.1 677.25 677.75 677.8 

47 678 686 679.25 684.75 684.99 685.1 685.25 685.75 685.8 

48 686 694 687.25 692.75 692.99 693.1 693.25 693.75 693.8 

49 694 702 695.25 700.75 700.99 701.1 701.25 701.75 701.8 
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50 702 710 703.25 708.75 708.99 709.1 709.25 709.75 709.8 

51 710 718 711.25 716.75 716.99 717.1 717.25 717.75 717.8 

52 718 726 719.25 724.75 724.99 725.1 725.25 725.75 725.8 

53 726 734 727.25 732.75 732.99 733.1 733.25 733.75 733.8 

54 734 742 735.25 740.75 740.99 741.1 741.25 741.75 741.8 

55 742 750 743.25 748.75 748.99 749.1 749.25 749.75 749.8 

56 750 758 751.25 756.75 756.99 757.1 757.25 757.75 757.8 

57 758 766 759.25 764.75 764.99 765.1 765.25 765.75 765.8 

58 766 774 767.25 772.75 772.99 773.1 773.25 773.75 773.8 

59 774 782 775.25 780.75 780.99 781.1 781.25 781.75 781.8 

60 782 790 783.25 788.75 788.99 789.1 789.25 789.75 789.8 

61 790 798 791.25 796.75 796.99 797.1 797.25 797.75 797.8 

62 798 806 799.25 804.75 804.99 805.1 805.25 805.75 805.8 

63 806 814 807.25 812.75 812.99 813.1 813.25 813.75 813.8 

64 814 822 815.25 820.75 820.99 821.1 821.25 821.75 821.8 

65 822 830 823.25 828.75 828.99 829.1 829.25 829.75 829.8 

66 830 838 831.25 836.75 836.99 837.1 837.25 837.75 837.8 

67 838 846 839.25 844.75 844.99 845.1 845.25 845.75 845.8 

68 846 854 847.25 852.75 852.99 853.1 853.25 853.75 853.8 

69 854 862 855.25 860.75 860.99 861.1 861.25 861.75 861.8 
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TABELUL  A.3.1-15 

Blocurile de frecvenţă T-DAB în banda de frecvenţă III 

Blocul de 

frecvenţă a T-

DAB 

Frecvenţa 

asignată 

(MHz) 

Lărgimea de bandă a 

blocului de frecvenţă 

(MHz) 

Banda de 

protecţie de 

jos (kHz) 

Banda de 

protecţie de 

sus 

(kHz) 

Banda de  

frecvenţe* 

 (MHz) 

5A 174.928 174.160-175.696 – 176 

174.0-181.0 
5B 176.640 175.872-177.408 176 176 

5C 178.352 177.584-179.120 176 176 

5D 180.064 179.296-180.832 176 336 

6A 181.936 181.168-182.704 336 176 

181.0-188.0 
6B 183.648 182.880-184.416 176 176 

6C 185.360 184.592-186.128 176 176 

6D 187.072 186.304-187.840 176 320 

7A 188.928 188.160-189.696 320 176 

188.0-195.0 
7B 190.640 189.872-191.408 176 176 

7C 192.352 191.584-193.120 176 176 

7D 194.064 193.296-194.832 176 336 

8A 195.936 195.168-196.704 336 176 

195.0-202.0 
8B 197.648 196.880-198.416 176 176 

8C 199.360 198.592-200.128 176 176 

8D 201.072 200.304-201.840 176 320 

9A 202.928 202.160-203.696 320 176 

202.0-209.0 
9B 204.640 203.872-205.408 176 176 

9C 206.352 205.584-207.120 176 176 

9D 208.064 207.296-208.832 176 336 

10A 209.936 209.168-210.704 336 176 

209.0-216.0 
10B 211.648 210.880-212.416 176 176 

10C 213.360 212.592-214.128 176 176 

10D 215.072 214.304-215.840 176 320 

11A 216.928 216.160-217.696 320 176 

216.0-223.0 
11B 218.640 217.872-219.408 176 176 

11C 220.352 219.584-221.120 176 176 

11D 222.064 221.296-222.832 176 336 

12A 223.936 223.168-224.704 336 176 

223.0-230.0 
12B 225.648 224.880-226.416 176 176 

12C 227.360 226.592-228.128 176 176 

12D 229.072 228.304-229.840 176 – 
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ANEXA 3.2 

Valorile C/N  valorile minime mediane ale intensităţii cîmpului a diferitor 

variante ale sistemului DVB-Tpentru diferite condiţii de recepție 

TABELUL  A.3.2-1 

ValorileC/N (dB) a diferitor variante ale sistemului DVB-T pentru canalele Gaussian, Ricean şi Rayleigh şi 

valorile corespunzătoare pentru cazul recepției fixe (FX), recepției portabile în exteriorul încăperilor (PO), 

recepției portabile în interiorul încăperilor (PI)  şi recepției mobile (MO) 

 

Variantele 

sistemului 
Modulaţia 

Rata 

codificăr

ii 

Gauss Rice Rayleigh 

    FX PO PI MO 

A1, D1  QPSK 1/2 4.9 5.9 8.1 8.1 11.1 

A2, D2  QPSK 2/3 6.8 7.9 10.2 10.2 13.2 

A3, D3  QPSK  3/4 7.9 9.1 11.5 11.5 14.5 

A5, D5  QPSK  5/6 9.0 10.3 12.8 12.8 15.8 

A7, D7  QPSK  7/8 9.9 11.3 13.9 13.9 16.9 

B1, E1  16-QAM 1/2 10.6 11.6 13.8 13.8 16.8 

B2, E2  16-QAM 2/3 13.0 14.1 16.4 16.4 19.4 

B3, E3  16-QAM 3/4 14.5 15.7 18.1 18.1 21.1 

B5, E5  16-QAM 5/6 15.6 16.9 19.4 19.4 22.4 

B7, E7  16-QAM 7/8 16.1 17.5 20.1 20.1 23.1 

C1, F1  64-QAM 1/2 16.2 17.2 19.4 19.4 22.4 

C2, F2  64-QAM 2/3 18.4 19.5 21.8 21.8 24.8 

C3, F3  64-QAM 3/4 20.0 21.2 23.6 23.6 26.6 

C5, F5  64-QAM 5/6 21.4 22.7 25.2 25.2 28.2 

C7, F7  64-QAM 7/8 22.3 23.7 26.3 26.3 29.3 
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TABELUL  A.3.2-2 

Valorile minime medane ale  intensităţii cîmpului(dB(μV/m)) a diferitor variante ale sistemului DVB-T pentru 

cazul recepției fixe (FX), recepției portabile în exteriorul încăperilor (PO), recepției portabile în interiorul 

încăperilor (PI)  şi recepției mobile (MO) pentru două frecvenţe etalon 200 MHz şi 500 MHz 

Variantele 

sistemului Modulaţia  

Rata 

codului MHz FX PO PI MO 

A1, D1 QPSK 1/2 200.0 34.90 56.10 66.10 59.10 

A2, D2 QPSK 2/3 200.0 36.90 58.20 68.20 61.20 

A3, D3 QPSK 3/4 200.0 38.10 59.50 69.50 62.50 

A5, D5 QPSK 5/6 200.0 39.30 60.80 70.80 63.80 

A7, D7 QPSK 7/8 200.0 40.30 61.90 71.90 64.90 

B1, E1 16-QAM 1/2 200.0 40.60 61.80 71.80 64.80 

B2, E2 16-QAM 2/3 200.0 43.10 64.40 74.40 67.40 

B3, E3 16-QAM 3/4 200.0 44.70 66.10 76.10 69.10 

B5, E5 16-QAM 5/6 200.0 45.90 67.40 77.40 70.40 

B7, E7 16-QAM 7/8 200.0 46.50 68.10 78.10 71.10 

C1, F1 64-QAM 1/2 200.0 46.20 67.40 77.40 70.40 

C2, F2 64-QAM 2/3 200.0 48.50 69.80 79.80 72.80 

C3, F3 64-QAM 3/4 200.0 50.20 71.60 81.60 74.60 

C5, F5 64-QAM 5/6 200.0 51.70 73.20 83.20 76.20 

C7, F7 64-QAM 7/8 200.0 52.70 74.30 84.30 77.30 

        

A1, D1 QPSK 1/2 500.0 38.90 64.10 76.10 67.10 

A2, D2 QPSK 2/3 500.0 40.90 66.20 78.20 69.20 

A3, D3 QPSK 3/4 500.0 42.10 67.50 79.50 70.50 

A5, D5 QPSK 5/6 500.0 43.30 68.80 80.80 71.80 

A7, D7 QPSK 7/8 500.0 44.30 69.90 81.90 72.90 

B1, E1 16-QAM 1/2 500.0 44.60 69.80 81.80 72.80 

B2, E2 16-QAM 2/3 500.0 47.10 72.40 84.40 75.40 

B3, E3 16-QAM 3/4 500.0 48.70 74.10 86.10 77.10 

B5, E5 16-QAM 5/6 500.0 49.90 75.40 87.40 78.40 

B7, E7 16-QAM 7/8 500.0 50.50 76.10 88.10 79.10 

C1, F1 64-QAM 1/2 500.0 50.20 75.40 87.40 78.40 

C2, F2 64-QAM 2/3 500.0 52.50 77.80 89.80 80.80 

C3, F3 64-QAM 3/4 500.0 54.20 79.60 91.60 82.60 

C5, F5 64-QAM 5/6 500.0 55.70 81.20 93.20 84.20 

C7, F7 64-QAM 7/8 500.0 56.70 82.30 94.30 85.30 

Valorile minime medane ale intensităţii cîmpului în Tabela A.3.2-2 sunt date pentru 200 MHz 

(banda de frecvenţa III) şi 500MHz (MHz (banda de frecvenţa IV/V). Pentru alte frecvenţe se va 

folosi urmatoarea regula de interpolare:  

– Emed(f) = Emed(fr) + Corr; 

– pentru receptarea fixă, Corr = 20 log10 (f/fr), unde f este frecvenţa de facto şi fr frecvenţa 

etalon  a benzii corespunzătoare de frecvenţă mentionată mai sus; 
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– pentru  recepția portabilă şi mobilă, Corr = 30 log10 (f/fr) unde f este frecvenţa de facto şi 

fr frecvenţa etalon  a benzii corespunzătoare de frecvenţă mentionată mai sus. 
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ANEXA 3.3 

Raportul de protecţie pentru sistemele de radiodifuziune terestră  

3.3.1 Tabelul general a raportului de protecţie 

 

Semnalul util Semnalul perturbator Tabela 

DVB-T DVB-T în Co-canal  A.3.3-1 

DVB-T Canalul adiacent DVB-T A.3.3-2 

DVB-T TV analogică în Co-canal  A.3.3-3 

DVB-T TV analogică în Canalul de jos  A.3.3-4 

DVB-T TV analogică în Canalul de sus  A.3.3-5 

DVB-T(8 MHz) TV analogică cu suprapunerea de 7 MHz a  A.3.3-6 

DVB-T(7 MHz) TV analogică cu suprapunerea de 7 MHz a  A.3.3-7 

DVB-T(8 MHz) TV analogică cu suprapunerea de 8 MHz a  A.3.3-8 

DVB-T(7 MHz) TV analogică cu suprapunerea de 8 MHz a  A.3.3-9 

DVB-T T-DAB în Co-canal  A.3.3-10 

DVB-T(pentru RPCs) DVB-T în Co-canal A.3.3-11 

DVB-T(pentru RPCs) T-DAB în Co-canal  A.3.3-12 

T-DAB DVB-T(8 MHz) A.3.3-13 

T-DAB DVB-T(7 MHz) A.3.3-14 

T-DAB TV analogică– I/PAL A.3.3-15 

T-DAB TV analogică – B/PAL A.3.3-16 

T-DAB TV analogică – D/SECAM A.3.3-17 

T-DAB TV analogică – L/SECAM A.3.3-18 

T-DAB TV analogică – B/SECAM, B/PAL (T2) A.3.3-19 

T-DAB TV analogică – D/PAL A.3.3-20 

T-DAB TV analogică – G/PAL A.3.3-21 

T-DAB TV analogică K1/SECAM A.3.3-22 

TV analogică DVB-T în Co-canalul  A.3.3-23 

TV analogică DVB-T cu suprapunerea de 7 MHz  A.3.3-24 

TV analogică DVB-T cu suprapunerea de 8 MHz A.3.3-25 

Note pentru toate tabelele: 

FX:  recepția fixă 

PO:  recepția portabilă în afara încăperilor 

PI:   recepția portabilă în interiorul încăperilor 

MO:  recepția mobilă 

Gauss:  canalul gaussian (doar pentru informaţie) 
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3.3.2 Raportul de protecție pentru DVB-T 

3.3.2.1 Raportul de protecție pentru DVB-T, perturbat de DVB-T 

TABELUL  A.3.3-1 

Raportul de protecție (dB) în co-canal pentru un semnal DVB-T perturbat de un semnal DVB-T pentru diferite 

variante DVB-T pentru cazurile recepției fixe (FX), recepției portabile în afara încăperilor (PO), receptării 

portabile în interiorul încăperilor (PI)  şi recepției mobile (MO)  

Varianta sistemului 

DVB-T FX PO PI MO 

QPSK 1/2 6.00 8.00 8.00 11.00 

QPSK 2/3 8.00 11.00 11.00 14.00 

QPSK 3/4 9.30 11.70 11.70 14.70 

QPSK 5/6 10.50 13.00 13.00 16.00 

QPSK 7/8 11.50 14.10 14.10 17.10 

16-QAM 1/2 11.00 13.00 13.00 16.00 

16-QAM 2/3 14.00 16.00 16.00 19.00 

16-QAM 3/4 15.00 18.00 18.00 21.00 

16-QAM 5/6 16.90 19.40 19.40 22.40 

16-QAM 7/8 17.50 20.10 20.10 23.10 

64-QAM 1/2 17.00 19.00 19.00 22.00 

64-QAM 2/3 20.00 23.00 23.00 26.00 

64-QAM 3/4 21.00 25.00 25.00 28.00 

64-QAM 5/6 23.30 25.80 25.80 28.80 

64-QAM 7/8 24.30 26.90 26.90 29.90 

 

3.3.2.2 Raportul de protecţie pentru cazul canalului suprapuns şi adiacent 

Examinarea cazurilor canalelor suprapuse şi adiacente (DVB-T vis-à-vis DVB-T) este descris în 

Recomandarea UTI-R TT. 1368-6. Se va folosi raportul de protecţie pentru canalele din Tabelul 

A.3.3-2. 

TABELUL  A.3.3-2  

Rapotul de protecţie (dB) pentru un semnal DVB-T perturbat de către un semnal DVB-T în canalele adiacente 

de jos (N – 1) şi de sus  (N  1)  

Canalul  N – 1 N + 1 

PR –30 –30 
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3.3.2.3 Raportul de protecție pentru DVB-T perturbat de către televiziunea analogică 
 

TABELUL  A.3.3-3 

Raportul de protecție (dB) în co-canalul pentru semnale DVB-perturbate de către semnalele televiziunii 

analogice  

Varianta sistemului DVB-T Gauss FX PO PI MO 

QPSK 1/2 −12.0 −12.0 −12.0 −12.0 −9.0 

QPSK 2/3 −8.0 −8.0 −8.0 −8.0 −5.0 

QPSK 3/4 −4.0 −2.8 −0.4 −0.4 2.6 

QPSK 5/6 3.0 4.3 6.8 6.8 9.8 

QPSK 7/8 9.0 10.4 13.0 13.0 16.0 

16-QAM 1/2 −8.0 −8.0 −8.0 −8.0 −5.0 

16-QAM 2/3 −3.0 0.0 3.0 3.0 6.0 

16-QAM 3/4 0.0 2.5 5.0 5.0 8.0 

16-QAM 5/6 9.0 10.3 12.8 12.8 15.8 

16-QAM 7/8 16.0 17.4 20.0 20.0 23.0 

64-QAM 1/2 −3.0 0.0 3.0 3.0 6.0 

64-QAM 2/3 3.0 4.5 6.0 6.0 9.0 

64-QAM 3/4 9.0 12.0 15.0 15.0 18.0 

64-QAM 5/6 15.0 16.3 18.8 18.8 21.8 

64-QAM 7/8 20.0 21.4 24.0 24.0 27.0 

TABELUL  A.3.3-4 

Raportul de protecţie (dB) pentru perturbațiile în canalul adiacent de jos (N – 1) pentru semnalele DVB-T, 

perturbat de semnalele televiziunii analoage,  incluziv sunetul 

Varianta sistemului DVB-T Gauss FX PO PI MO 

QPSK 1/2 −44.0 −44.0 −44.0 −44.0 −41.0 

QPSK 2/3 −44.0 −44.0 −44.0 −44.0 −41.0 

QPSK 3/4 −42.9 −42.9 −42.9 −42.9 −39.9 

QPSK 5/6 −41.8 −41.8 −41.8 −41.8 −38.8 

QPSK 7/8 −40.9 −40.9 −40.9 −40.9 −37.9 

16-QAM 1/2 −43.0 −43.0 −43.0 −43.0 −40.0 

16-QAM 2/3 −42.0 −42.0 −42.0 −42.0 −39.0 

16-QAM 3/4 −38.0 −38.0 −38.0 −38.0 −35.0 

16-QAM 5/6 −39.4 −39.4 −39.4 −39.4 −36.4 

16-QAM 7/8 −38.9 −38.9 −38.9 −38.9 −35.9 

64-QAM 1/2 −40.0 −40.0 −40.0 −40.0 −37.0 

64-QAM 2/3 −35.0 −35.0 −35.0 −35.0 −32.0 

64-QAM 3/4 −32.0 −32.0 −32.0 −32.0 −29.0 

64-QAM 5/6 −32.0 −32.0 −32.0 −32.0 −29.0 

64-QAM 7/8 −31.1 −31.1 −31.1 −31.1 −28.1 
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TABELUL  A.3.3-5 

Raportul de protecţie (dB) pentru perturbațiile în canalul adiacent de sus (N + 1) pentru semnalele DVB-T, 

perturbat de semnalele televiziunii analoage,  incluziv sunetul 

 

Varianta sistemului DVB-T Gauss FX PO PI MO 

QPSK 1/2 −48.9 −48.9 −48.9 −48.9 −45.9 

QPSK 2/3 −47 −47 −47 −47 −44 

QPSK 3/4 −45.9 −45.9 −45.9 −45.9 −42.9 

QPSK 5/6 −44.8 −44.8 −44.8 −44.8 −41.8 

QPSK 7/8 −43.9 −43.9 −43.9 −43.9 −40.9 

16-QAM 1/2 −45.4 −45.4 −45.4 −45.4 −42.4 

16-QAM 2/3 −43 −43 −43 −43 −40 

16-QAM 3/4 −41.5 −41.5 −41.5 −41.5 −38.5 

16-QAM 5/6 −40.4 −40.4 −40.4 −40.4 −37.4 

16-QAM 7/8 −39.9 −39.9 −39.9 −39.9 −36.9 

64-QAM 1/2 −40.2 −40.2 −40.2 −40.2 −37.2 

64-QAM 2/3 −38 −38 −38 −38 −35 

64-QAM 3/4 −36.4 −36.4 −36.4 −36.4 −33.4 

64-QAM 5/6 −35 −35 −35 −35 −32 

64-QAM 7/8 −34.1 −34.1 −34.1 −34.1 −31.1 
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TABELUL  A.3.3-6 

Raportul de protecţie (dB)  pentru un semnal DVB-T de 8 MHz perturbat de un semnal suprapus al televiziunii 

analogice de 7MHz inclusiv şi sunetul pentru  ∆f = 0.75 MHz 

Varianta sistemului 

DVB-T Gauss FX PO PI MO 

QPSK 1/2 −10.5 −9.5 −7.3 −7.3 −4.3 

QPSK 2/3 −8.6 −7.5 −5.2 −5.2 −2.2 

QPSK 3/4 −7.5 −6.3 −3.9 −3.9 −0.9 

QPSK 5/6 −6.4 −5.1 −2.6 −2.6 0.4 

QPSK 7/8 −5.5 −4.1 −1.5 −1.5 1.5 

16-QAM 1/2 −4.8 −3.8 −1.6 −1.6 1.4 

16-QAM 2/3 −2.4 −1.3 1.0 1.0 4.0 

16-QAM 3/4 −0.9 0.3 2.7 2.7 5.7 

16-QAM 5/6 0.2 1.5 4.0 4.0 7.0 

16-QAM 7/8 0.7 2.1 4.7 4.7 7.7 

64-QAM 1/2 0.8 1.8 4.0 4.0 7.0 

64-QAM 2/3 3.0 4.1 6.4 6.4 9.4 

64-QAM 3/4 4.6 5.8 8.2 8.2 11.2 

64-QAM 5/6 6.0 7.3 9.8 9.8 12.8 

64-QAM 7/8 6.9 8.3 10.9 10.9 13.9 

 

Coeficientul de corecţie pentru alte valori a  ∆f  în referință cu  ∆f = 0.75 MHz  

−9.75 −9.25 −8.75 −8.25 −6.75 −3.95 −3.75 −2.75 −1.75 −0.75 2.25 3.25 4.75 5.25 

−40 −17 −11 −7 −5 −2 0 0 0 0 −1 −4 −32 −39 

f: Frecvenţa purtătoarei de imagine a televiziunii analogice minus frecvenţa de centru a DVB-T.  
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TABELUL  A.3.3-7 

Raportul de protecţie (dB)  pentru un semnal DVB-T de 7 MHz perturbat de un semnal suprapus al televiziunii 

analogice de 7MHz inclusiv şi sunetul pentru  ∆f = 0 MHz 

Varianta sistemului DVB-T Gauss FX PO PI MO 

QPSK 1/2 −11.5 −10.5 −8.3 –8.3 –5.3 

QPSK 2/3 −9.6 −8.5 −6.2 –6.2 –3.2 

QPSK 3/4 −8.5 −7.3 −4.9 –4.9 –1.9 

QPSK 5/6 −7.4 −6.1 −3.6 –3.6 –0.6 

QPSK 7/8 −6.5 −5.1 −2.5 –2.5 0.5 

16-QAM 1/2 −5.8 −4.8 −2.6 –2.6 0.4 

16-QAM 2/3 −3.4 −2.3 0.0 0.0 3.0 

16-QAM 3/4 −1.9 −0.7 1.7 1.7 4.7 

16-QAM 5/6 −0.8 0.5 3.0 3.0 6.0 

16-QAM 7/8 −0.3 1.1 3.7 3.7 6.7 

64-QAM 1/2 −0.2 0.8 3.0 3.0 6.0 

64-QAM 2/3 2.0 3.1 5.4 5.4 8.4 

64-QAM 3/4 3.6 4.8 7.2 7.2 10.2 

64-QAM 5/6 5.0 6.3 8.8 8.8 11.8 

64-QAM 7/8 5.9 7.3 9.9 9.9 12.9 

 

Coeficientul de corecţie pentru alte valori a  ∆f în referință cu  ∆f = 0 MHz  

−9.25 −8.75 −8.25 −7.75 −6.25 −3.45 −3.25 −2.25 −1.25 0.00 1.75 2.75 4.25 4.75 

−37 −14 −13 −7 −5 −3 2 −1 −2 0 −7 −7 −38 −40 

f: Frecvenţa purtătoarei de imagine a televiziunii analogice minus frecvenţa de centru a DVB-T 
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TABELUL  A.3.3-8 

Raportul de protecţie (dB)  pentru un semnal DVB-T de 8 MHz perturbat de un semnal suprapus al televiziunii 

analogice de 8MHz inclusiv şi sunetul pentru  ∆f = 0 MHz 

Varianta sistemului DVB-T Gauss FX PO PI MO 

QPSK 1/2 −11.5 −10.5 −8.3 −8.3 −5.3 

QPSK 2/3 −9.6 −8.5 −6.2 −6.2 −3.2 

QPSK 3/4 −8.5 −7.3 −4.9 −4.9 −1.9 

QPSK 5/6 −7.4 −6.1 −3.6 −3.6 −0.6 

QPSK 7/8 −6.5 −5.1 −2.5 −2.5 0.5 

16-QAM 1/2 −5.8 −4.8 −2.6 −2.6 0.4 

16-QAM 2/3 −3.4 −2.3 0.0 0.0 3.0 

16-QAM 3/4 −1.9 −0.7 1.7 1.7 4.7 

16-QAM 5/6 −0.8 0.5 3.0 3.0 6.0 

16-QAM 7/8 −0.3 1.1 3.7 3.7 6.7 

64-QAM 1/2 −0.2 0.8 3.0 3.0 6.0 

64-QAM 2/3 2.0 3.1 5.4 5.4 8.4 

64-QAM 3/4 3.6 4.8 7.2 7.2 10.2 

64-QAM 5/6 5.0 6.3 8.8 8.8 11.8 

64-QAM 7/8 5.9 7.3 9.9 9.9 12.9 

 

Coeficientul de corecţie pentru alte valori a  ∆f în referință cu  ∆f = 0 MHz 

−10.25 −9.75 −9.25 −8.75 −7.25 −3.45 −3.25 −2.25 −1.25 0.00 1.75 2.75 4.25 4.75 

−37 −14 −13 −7 −5 −3 2 −1 −2 0 −7 −7 −38 −40 

f: Frecvenţa purtătoarei de imagine a televiziunii analogice minus frecvenţa de centru a DVB-T 
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TABELUL  A.3.3-9 

Raportul de protecţie (dB)  pentru un semnal DVB-T de 7 MHz perturbat de un semnal suprapus al televiziunii 

analogice de 8MHz inclusiv şi sunetul pentru  ∆f = 0 MHz 

Varianta sistemului DVB-T Gauss FX PO PI MO 

QPSK 1/2 −11.5 −10.5 −8.3 −8.3 −5.3 

QPSK 2/3 −9.6 −8.5 −6.2 −6.2 −3.2 

QPSK 3/4 −8.5 −7.3 −4.9 −4.9 −1.9 

QPSK 5/6 −7.4 −6.1 −3.6 −3.6 −0.6 

QPSK 7/8 −6.5 −5.1 −2.5 −2.5 0.5 

16-QAM 1/2 −5.8 −4.8 −2.6 −2.6 0.4 

16-QAM 2/3 −3.4 −2.3 0.0 0.0 3.0 

16-QAM 3/4 −1.9 −0.7 1.7 1.7 4.7 

16-QAM 5/6 −0.8 0.5 3.0 3.0 6.0 

16-QAM 7/8 −0.3 1.1 3.7 3.7 6.7 

64-QAM 1/2 −0.2 0.8 3.0 3.0 6.0 

64-QAM 2/3 2.0 3.1 5.4 5.4 8.4 

64-QAM 3/4 3.6 4.8 7.2 7.2 10.2 

64-QAM 5/6 5.0 6.3 8.8 8.8 11.8 

64-QAM 7/8 5.9 7.3 9.9 9.9 12.9 

 

Coeficientul de corecţie pentru alte valori a  ∆f în referință cu  ∆f = 0 MHz 

−10.25 −9.75 −9.25 −8.75 −7.25 −3.45 −3.25 −2.25 −1.25 0.00 1.75 2.75 4.25 4.75 

−37 −14 −13 −7 −5 −3 2 −1 −2 0 −7 −7 −38 −40 

f: Frecvenţa purtătoarei de imagine a televiziunii analogice minus frecvenţa de centru a DVB-T 
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3.3.2.4 Raportul de pentru DVB-T perturbat de T-DAB 

TABELUL  A.3.3-10 

Raportul de protecţie (dB) în co-canal pentru un semnal DVB-T perturbat de samnalul T-DAB pentru diferite 

variante DVB-T pentru cazurile recepției fixe (FX), recepției portabile în afara încăperii (PO), recepției 

portabile în interiorul încăperii (PI)  şi recepției mobile (MO)  

Varianta sistemului 

DVB-T FX PO PI MO 

QPSK 1/2 11.00 13.20 13.20 16.20 

QPSK 2/3 13.10 15.40 15.40 18.40 

QPSK 3/4 15.20 17.60 17.60 20.60 

QPSK 5/6 15.50 18.00 18.00 21.00 

QPSK 7/8 16.50 19.10 19.10 22.10 

16-QAM 1/2 16.00 18.20 18.20 21.20 

16-QAM 2/3 19.10 21.40 21.40 24.40 

16-QAM 3/4 21.20 23.60 23.60 26.60 

16-QAM 5/6 21.90 24.40 24.40 27.40 

16-QAM 7/8 22.50 25.10 25.10 28.10 

64-QAM 1/2 21.00 23.20 23.20 26.20 

64-QAM 2/3 25.10 27.40 27.40 30.40 

64-QAM 3/4 27.20 29.60 29.60 32.60 

64-QAM 5/6 28.30 30.80 30.80 33.80 

64-QAM 7/8 32.40 35.00 35.00 38.00 

 

3.3.2.5 Raportul protecţie pentru RPCs 

Pentru efectuarea  analizei de compatibilitate sunt necesare rapoartele de protecţie pentru 

configuraţia etalon a planificării. Întrucît RPCs reprezintă configuraţii artificial, nu exista masurari 

pentru raportul de protecţie. Se vor folosi urmatoarele valori: 

– pentru DVB-T perturbat de DVB-T, vezi tabela A.3.3-11; 

– pentru DVB-T perturbat de T-DAB, vezi tabela A.3.3-12; 

– pentru DVB-T perturbat de televiziunea analogică:  

– pentru  RPC 1, valorile raportului de protecţie pentru varianta DVB-

T64-QAM 3/4 – recepție fixă, se prezintă în Tabelele  A.3.3-3 pînă la A.3.3-9; 

– pentru  RPC 2, valorile raportului de protecţie pentru varianta DVB-

T64-QAM 3/4 – recepție portabilă în afara încăperilor, se prezintă în Tabelele  

A.3.3-3 pînă la A.3.3-9; 

– pentru  RPC 3, valorile raportului de protecţie pentru varianta DVB-

T64-QAM 2/3 – recepție portabila în interiorul încăperilor, se prezintă în 

Tabelele  A.3.3-3 pînă la A.3.3-9; 
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TABELUL  A.3.3-11 

Raportul de protecţie (dB) în co-canal pentru un semnal DVB-T perturbat de samnalul T-DAB pentru RPCs  

RPC PR  

(dB) 

RPC 1 21 

RPC 2 19 

RPC 3 17 

TABELUL  A.3.3-12 

Raportul de protecţie (dB) cîn o-canal pentru un semnal DVB-T perturbat  de samnalul T-DAB pentru RPCs  

RPC PR  

(dB) 

RPC 1 27.2 

RPC 2 23.6 

RPC 3 21.4 

3.3.3 Raportul de protecţie pentru T-DAB 

3.3.3.1 T-DAB perturbatde DVB-T 

TABELUL  A.3.3-13 

Raportul de protecţie (RP)  pentru un semnal T-DAB perturbat de un sistem DVB-T de 8MHz  

TABELUL  A.3.3-14 

Raportul de protecţie pentru un semnal T-DAB perturbat de un sistem DVB-T de 7MHz  

f 
(1)

 (MHz) −5 −4.2 −4 −3 0 3 4 4.2 5 

RP pentru recepția 

mobilă şi portabilă (dB) 
−43 6 7 8 8 8 7 6 −43 

RP  pentru Canalul 

Gaussian (dB) 
−50 −1 0 1 1 1 0 −1 −50 

(1) f : Frecvenţa de centru a semnalului DVB-T minus frecvenţa de centru  a semnalului T-DAB. 

f 
(1) (MHz) −4.5 −3.7 −3.5 −2.5 0 2.5 3.5 3.7 4.5 

RP pentru recepția 

mobilă şi portabilă (dB) −42 7 8 9 9 9 8 7 −42 

RP  pentru Canalul 

Gaussian (dB) −49 0 1 2 2 2 1 0 −49 

(1) f : Frecvenţa de centru a semnalului DVB-T minus frecvenţa de centru  a semnalului T-DAB. 
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3.3.3.2 Raportul de protecţie pentru T-DAB perturbat de semnalele televiziunii analogice 

Raportul de protecţie pentru T-DAB perturbat de semnalele televiziunii analogice se va folosi din 

Tabelele A.3.3-15 pînă la A.3.3-22. 

TABELUL  A.3.3-15 

Raportul de protecţie pentru T-DAB perturbat de sistemul televiziunii analogice I/PAL (banda de frecvenţă III) 

I/PAL (banda de frecvenţă  III) 

f (MHz) −8.0 −7.5 −7.0 −6.5 −6.0 −5.5 −5.0 −4.5 −4.0 −3.5 −3.0 

PR (dB) −42.0 −23.5 −10.0 −3.0 −2.0 −3.0 −24.0 −21.0 −23.0 −31.0 −31.5 

f (MHz) −2.5 −2.0 −1.5 −1.0 −0.9 −0.8 −0.7 −0.6 0.0 0.6 0.7 

PR (dB) −30.0 −28.5 −25.0 −19.5 −17.5 −11.0 −7.0 −1.5 −1.5 −4.0 −5.5 

f (MHz) 0.8 0.9 1.0 2.0 3.0       

PR (dB) −13.5 −17.0 −20.0 −33.0 −47.5       

f: Frecvenţa purtătoarei de imagine a televiziunii analogice minus frecvenţa de centru a T-DAB 

TABELUL  A.3.3-16 

Raportul de protecţie pentru T-DAB perturbat de sistemul televiziunii analogice B/PAL (banda de frecvenţa III) 

B/PAL (banda de frecvenţă  III) 

f (MHz) −7.0 −6.5 −6.0 −5.5 −5.0 −4.5 −4.0 −3.5 −3.0 −2.5 −2.0 

PR (dB) −47.0 −18.0 −5.0 −3.0 −5.0 −20.0 −22.0 −31.5 −31.5 −29.0 −26.5 

f (MHz) −1.5 −1.0 −0.9 −0.8 −0.7 −0.6 0.0 0.6 0.7 0.8 0.9 

PR (dB) −23.0 −18.5 −16.0 −9.0 −5.0 −3.0 −0.5 −3.0 −4.0 −12.0 −16.0 

f (MHz) 1.0 2.0          

PR (dB) −19.5 −45.3          

f: Frecvenţa purtătoarei de imagine a televiziunii analogice minus frecvenţa de centru a T-DAB. 

TABELUL A.3.3-17 

Raportul de protecţie pentru T-DAB perturbat de sistemul televiziunii analogice D/SECAM (banda de 

frecvenţă III) 

D/SECAM (banda de frecvenţă  III) 

f (MHz) −8.0 −7.5 −7.0 −6.5 −6.0 −5.5 −5.0 −4.5 −4.0 −3.5 −3.0 

PR (dB) −47.0 −42.5 −3.0 −2.5 −3.0 −37.5 −21.5 −18.5 −20.5 −26.5 −33.5 

f (MHz) −2.5 −2.0 −1.5 −1.0 −0.9 −0.8 −0.7 −0.6 0.0 0.6 0.7 

PR (dB) −31.5 −29.0 −26.5 −18.5 −16.5 −9.0 −6.0 −3.0 −2.5 −4.0 −4.5 

f (MHz) 0.8 0.9 1.0 2.0        

PR (dB) −12.0 −22.0 −25.0 −46.0        

f: Frecvenţa purtătoarei de imagine a televiziunii analogice minus frecvenţa de centru a T-DAB. 
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TABELUL  A.3.3-18 

Raportul de protecţie pentru T-DAB perturbat de sistemul televiziunii analogice L/SECAM (banda de 

frecvenţă III) 

L/SECAM (banda de frecvenţă  III) 

f (MHz) −8.0 −7.5 −7.0 −6.5 −6.0 −5.5 −5.0 −4.5 −4.0 −3.5 −3.0 

PR (dB) −46.5 −42.5 −15.5 −13.0 −15.0 −26.5 −18.5 −17.0 −18.0 −23.0 −31.5 

f (MHz) −2.5 −2.0 −1.5 −1.0 −0.9 −0.8 −0.7 −0.6 0.0 0.6 0.7 

PR (dB) −30.5 −27.5 −24.5 −18.0 −16.5 −8.0 −5.0 −1.5 1.5 −2.0 −3.5 

f (MHz) 0.8 0.9 1.0 2.0 3.0       

PR (dB) −12.5 −18.5 −19.0 −31.0 −46.8       

f: Frecvenţa purtătoarei de imagine a televiziunii analogice minus frecvenţa de centru a T-DAB. 

TABELUL  A.3.3-19 

Raportul de protecţie pentru T-DAB perturbat de e sistemul televiziunii analogice B/SECAM, B/PAL (T2) 

(banda de frecvenţa III) 

B/SECAM (banda de frecvenţa  III), utilizate datele B/PAL (T2) 

f (MHz) −7.0 −6.5 −6.0 −5.5 −5.0 −4.5 −4.0 −3.5 −3.0 −2.5 −2.0 

PR (dB) −47.0 −18.0 −5.0 −3.0 −5.0 −20.0 −22.0 −31.5 −31.5 −29.0 −26.5 

f (MHz) −1.5 −1.0 −0.9 −0.8 −0.7 −0.6 0.0 0.6 0.7 0.8 0.9 

PR (dB) −23.0 −18.5 −16.0 −9.0 −5.0 −3.0 −0.5 −3.0 −4.0 −12.0 −16.0 

f (MHz) 1.0 2.0          

PR (dB) −19.5 −45.3          

f: Frecvenţa purtătoarei de imagine a televiziunii analogice minus frecvenţa de centru a T-DAB. 

TABELUL  A.3.3-20 

Raportul de protecţie pentru T-DAB perturbat de sistemul televiziunii analogice D/PAL (banda de frecvenţa III) 

D/PAL (banda de frecvenţă  III) 

f (MHz) −8.0 −7.5 −7.0 −6.5 −6.0 −5.5 −5.0 −4.5 −4.0 −3.5 −3.0 

PR (dB) −47.0 −42.5 −3.0 −2.5 −3.0 −37.5 −21.5 −20.0 −22.0 −31.5 −31.5 

f (MHz) −2.5 −2.0 −1.5 −1.0 −0.9 −0.8 −0.7 −0.6 0.0 0.6 0.7 

PR (dB) −29.0 −26.5 −23.0 −18.5 −16.0 −9.0 −5.0 −3.0 −0.5 −3.0 −4.0 

f (MHz) 0.8 0.9 1.0 2.0        

PR (dB) −12.0 −16.0 −19.0 −45.3        

f: Frecvenţa purtătoarei de imagine a televiziunii analogice minus frecvenţa de centru a T-DAB. 
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TABELUL  A.3.3-21 

Raportul de protecţie pentru T-DAB perturbat de sistemul televiziunii analogice G/PAL (banda de frecvenţa III) 

G/PAL (banda de frecvenţa  III) 

f (MHz) −7.0 −6.5 −6.0 −5.5 −5.0 −4.5 −4.0 −3.5 −3.0 −2.5 −2.0 

PR (dB) −47.0 −18.0 −5.0 −3.0 −5.0 −20.0 −22.0 −31.5 −31.5 −29.0 −26.5 

f (MHz) −1.5 −1.0 −0.9 −0.8 −0.7 −0.6 0.0 0.6 0.7 0.8 0.9 

PR (dB) −23.0 −18.5 −16.0 −9.0 −5.0 −3.0 −0.5 −3.0 −4.0 −12.0 −16.0 

f (MHz) 1.0 2.0          

PR (dB) −19.5 −45.3          

f: Frecvenţa purtătoarei de imagine a televiziunii analogice minus frecvenţa de centru a T-DAB. 

TABELUL  A.3.3-22 

Raportul de protecţie pentru T-DAB perturbat de sistemul televiziunii analogice K1/SECAM (banda de 

frecvenţa III) 

K1/SECAM (banda de frecvenţa  III) 

f (MHz) −8.0 −7.5 −7.0 −6.5 −6.0 −5.5 −5.0 −4.5 −4.0 −3.5 −3.0 

PR (dB) −47.0 −42.5 −3.0 −2.5 −3.0 −37.5 −21.5 −18.5 −20.5 −26.5 −33.5 

f (MHz) −2.5 −2.0 −1.5 −1.0 −0.9 −0.8 −0.7 −0.6 0.0 0.6 0.7 

PR (dB) −31.5 −29.0 −26.5 −18.5 −16.5 −9.0 −6.0 −3.0 −2.5 −4.0 −4.5 

f (MHz) 0.8 0.9 1.0 2.0        

PR (dB) −12.0 −22.0 −25.0 −46.0        

f: Frecvenţa purtătoarei de imagine a televiziunii analogice minus frecvenţa de centru a T-DAB. 

3.3.4 Raportul de protecţie pentru televiziunea analogică terestră 

3.3.4.1 Raportul de protecţie pentru semnalele televiziunii analogice perturbate de DVB-T 

a) Se presupune că valorile raportului  de protecţie în  co-canal pentru toate sistemele de 

televiziune analogică perturbate de televiziunea digitală se vor fi egale. Însă, valorile raportului  de 

protecţie diferă prin 1 dB în dependență de faptul dacă semnalul perturbator DVB-T este de 8 MHz 

sau de 7 MHz . Trebuie să se utilizeze rapoartele  de protecţie din Tabelul  A.3.3-23.  

TABELUL  A.3.3-23 

Raportul de protecţie (dB) în co-canal pentru un semnal al televiziunii analogice terestră perturbat de semnalul 

DVB-T în co-canal 

 
Perturbație 

troposferică 

Perturbație 

continuă 

DVB-T 8 MHz (UHF) 34 40 

DVB-T 7 MHz (VHF) 35 41 
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b) Raportul  de protecţie din Tabelele A.3.3-24 şi A.3.3-25  se va folosi pentru cazurile 

canalelor suprapuse.  

TABELUL  A.3.3-24 

Raportul de protecţie (dB) pentru semnalele de imagine analogice B, D, D1, G, H, K/PAL perturbate de un 

semnal (canale suprapuse ) 

DVB-Tde 7 MHz 

Frecvenţa centrală a semnalului perturbator DVB-T 

minus frecvenţa purtătoarei de imagine a semnalului 

util al televiziunii analogice  

(MHz) 

Raportul de protecţie 

Perturbație 

troposferică 

Perturbație 

continuă 

−7.75 −16 −11 

(N − 1) −4.75 −9 −5 

−4.25 −3 4 

 13 21 

−3.75 25 31 

−2.75 30 37 

−1.75 34 40 

−0.75 35 41 

(N) 2.25 35 41 

4.25 35 40 

5.25 31 38 

6.25 28 35 

7.25 26 33 

8.25 6 12 

(N + 1) 9.25 −8 −5 

12.25 −8 −5 

 

Pentru toate sistemele SECAM se aplică aceleaşi valori.  
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TABELUL  A.3.3-25 

Raportul de protecţie (dB) pentru semnalele de imagine analogice B, D, D1, G, H, K/PAL perturbate de un 

semnal (canale suprapuse ) DVB-Tde 8 MHz 

 

Frecvenţa centrală a semnalului perturbator DVB-T 

minus frecvenţa purtătoarei de imagine a semnalului 

util al televiziunii analogice  

(MHz) 

Raportul de protecţie 

Perturbație 

troposferică 

Perturbație 

continuă 

− 8.25 −16 −11 

(N − 1) −5.25 −9 −5 

− 4.75 −4 3 

− 4.25 12 20 

−3.75 24 30 

−3.25 29 36 

−2.25 33 39 

−1.25 34 40 

(N) 2.75 34 40 

4.75 34 39 

5.75 30 37 

6.75 27 34 

7.75 25 32 

8.75 5 11 

(N  1) 9.75 −8 −5 

12.75 −8 −5 

(1)
 Valorile pentru perturbația troposferică şi continuă s-au obținut prin calcule din Tabela A.3.3-24 . 

 

Pentru toate sistemele  SECAM se aplica aceleaşi valori.  

3.3.4.2 Raportul de protecţie pentru semnalele televiziunii analogice perturbate de T-DAB 

şi semnalele televiziunii analogice 

Pentru semnalele televiziunii analogice perturbate de T-DAB şi semnalele televiziunii analogice se 

va folosi raportul de protectie din Recomandarea UTI-R TT. 655-7.  
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ANEXA 3.4 

Calcularea intensităţii minime mediane a cîmpului  

Valorile intensităţii minime mediane a cîmpului se calculează, utilizînd următoarele formule: 

 Pn =  F + 10 log10 (k T0 B) 

 Ps min =  C/N + Pn 

 Aa =  G + 10 log10 (1,64
2
/4) 

  min =  Ps min – Aa + Lf  

 Emin =   min + 120 + 10 log10 (120)  

   =   min + 145,8 

 Emed =  Emin + Pmmn + Cl  în cazul recepţiei fixe  

 Emed =  Emin + Pmmn + Cl + Lh în cazul recepţiei portabile în exterior 

/recepţiei mobile 

 Emed =  Emin + Pmmn + Cl + Lh + Lb în cazul recepţiei portabile în interior  

 Cl =  *c 

 c =  22
mb  , 

где: 

 Pn : puterea zgomotului la intrarea receptorului (dBW) 

 F : coeficient de zgomot al receptorului (dB) 

 k : constanta lui Boltzmann (k = 1,38  10
–23

 J/K)
 

 T0 : temperatura absolută (T0 = 290 K) 

 B : lărgimea benzii de zgomot a receptorului  

  (6,66 × 10
6
 Hz pentru canalul DVB-T (de televiziune digitală terestră) 7 MHz,  

  7,61 × 10
6
 Hz pentru canalul DVB-T 8 MHz şi 

  1,54 × 10
6
 Hz pentru blocul de frecvenţe T-DAB (radiodifuziune sonoră 

digitală terestră) 

 Ps min : puterea minimă a semnalului la intrarea receptorului (dBW) 

 C/N : raportul semnal/zgomot la intrarea receptorului, cerut de sistem (dB) 

 Aa : apertură eficientă a antenei (dBm
2
) 

 G : cîştigul antenei, ce se referă la dipolul- semiundă (dBd) 

  : lungimea de undă (m) 

  min : densitatea minimă a fluxului de putere la locul de recepţie (dBW/m
2
) 

 Lf : pierderi în feeder (dB) 
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 Emin : intensitatea minimă a cîmpului la locul amplasării antenei de recepţie 

(dB(µV/m)) 

 Emed : intensitatea minimă mediană a cîmpului (dB(µV/m)) 

 Pmmn : toleranţa zgomotului industrial (dB) 

 Lh : pierderi la micşorarea înălţimii (locul amplasării antenei de recepţie la 1,5 m 

de asupra solului) (dB) 

 Lb : pierderile medii la pătrunderea prin clădiri (dB) 

 Cl : coeficientul de corecţie al amplasărilor (dB) 

 с : devierea standard totală(dB) 

 m :  devierea standard la scară mare (dB)          (m = 5,5 dB) 

 b : devierea standard în cazul pierderilor la pătrunderea prin clădiri (dB) 

  :  coeficient de distribuţie (0,52 pentru 70%, 1,64 pentru 95% şi 2,33 pentru 

99%). 
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ANEXA 3.5 

Configuraţii etalon de planificare  

3.5.1 Configuraţii etalon de planificare pentru DVB-T 

În scopul determinării configuraţiilor de planificare etalon (CPE) pentru DVB-T, ele pot fi grupate 

conform regimului de recepţie şi bandaui frecvenţelor. 

Regimurile de recepţie au fost grupate în modul următor: 

– recepţia fixă; 

– recepţia portabilă în exterior, recepţia mobilă şi recepţia portabilă în interior cu calitate 

de acoperire mai joasă; 

– recepţia portabilă în interior cu calitate de acoperire mai înaltă. 

Pentru frecvenţele etalon: 

– 200 MHz (VHF); 

– 650 MHz (UHF). 

Configuraţiile de planificare etalon, utilizate pentru DVB-T, se prezintă în tabelul  А.3.5-1. 

TABELUL А.3.5-1 

CPE pentru DVB-T 

CPE CPE 1 CPE 2 CPE 3 

Probabilitatea cuprinderii 

locurilor de recepţie etalon  
95% 95% 95% 

Raportul C/N (dB) 21 19 17 

Valoarea etalon  (Emed)ref (dB 

(µV/m)), cînd fr = 200 MHz 
50 67 76 

Valoarea etalon (Emed)ref (dB 

(µV/m)), cînd fr = 650 MHz 
56 78 88 

(Emed)ref: valoarea etalon a intensităţii minime mediane a cîmpului  

CPE 1: CPE pentru recepţia fixă 

CPE 2: CPE pentru recepţia portabilă în exterior sau pentru recepţia portabilă în interior cu 

calitate de acoperire mai joasă, sau pentru recepţia mobilă 

CPE 3: CPE pentru recepţia portabilă în interior cu calitate de acoperire mai înaltă. 

Pentru alte frecvenţe, valorile etalon ale intensităţii cîmpului, prezentate în Tabelul А.3.5-1, trebuie 

să fie corectate prin adăugarea coeficientului de corecţie, care se determină după următoarea 

formulă:  

– (Emed)ref(f) = (Emed)ref(fr) + Corr; 

– la recepţie fixă, Corr = 20 log10 (f/fr), unde f –frecvenţa de lucru, iar fr – frecvenţa etalon 

a bandaui respectiv, indicat în Tabelul А.3.5-1; 
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– la recepţia portabilă şi la recepţia mobilă, Corr = 30 log10 (f/fr), unde f – frecvenţa de lucru, 

iar fr –frecvenţa etalon a bandaui respectiv, indicat în Tabelul А.3.5-1.  

Parametrii etalon ai CPE, care au fost prezentaţi în Tabelul А.3.5-1 (probabilitatea cuprinderii 

locurilor, raportul C/N, intensitatea mediană minimă a cîmpului) nu sunt legaţi de realizarea 

unei variante concrete a sistemului DVB-T sau a reţelei reale DVB-T; mai curînd, ele menţin un 

număr mare de realizări reale. De exemplu, serviciul DVB-T,  pentru recepţia mobilă poate 

utiliza, ca parametri reali de realizare, probabilitatea de cuprindere a locurilor de 99% şi varianta 

stabilă DVB-T cu raportul C/N, egal cu 14 dB. Totuşi, acest serviciu va fi prezentat de CPE 2 cu 

probabilitatea de cuprindere a locurilor etalon de 95% şi raportul etalon C/N, egal cu 19 dB, fără 

limitarea posibilităţilor de realizare a serviciului "real" în cazul recepţiei mobile DVB-T.  

Devierea standard, utilizată pentru calcularea coeficientului de corecţie a amplasărilor (a se vedea p. 

3.4.5 al prezentului Capitol) fiecărei CPE este următoarea:  

 pentru CPE  1 şi CPE  2: 5,5 dB în VHF şi UHF, 

 pentru CPE  3: 6,3 dB în VHF şi 7,8 dB în UHF.  

Pentru CPE, trebuie să fie utilizaţi coeficienţii de protecţie, care se prezintă în Anexa 3.3 a 

Capitolului dat. 

3.5.2 Configuraţia de planificare etalon pentru T-DAB 

Pentru sistemul T-DAB în banda III trebuie să fie utilizate două CPE, care se prezintă în Tabelul 

А.3.5-2: 

TABELUL А.3.5-2 

Configuraţii de planificare etalon pentru T-DAB 

Configuraţia de planificare etalon CPE 4 CPE 5 

Probabilitatea cuprinderii locurilor de recepţie 99% 95% 

Valoarea etalon C/N (dB) 15 15 

Valoarea etalon  (Emed)ref (dB(µV/m)) 

cînd fr = 200 MHz 
60 66 

(Emed)ref: valoarea etalon a intensităţii minime mediane a cîmpului  

CPE 4: CPE pentru recepţia mobilă 

CPE 5: CPE pentru recepţia portabilă în interior  

Pentru alte frecvenţe, valorile etalon ale intensităţii cîmpului, prezentate în Tabelul А.3.5-2, trebuie 

să fie corectate prin adăugarea coeficientului de corecţie, determinat conform regulii:  

 (Emed)ref(f) = (Emed)ref(fr) + Corr; 

 Corr = 30 log10 (f/fr) unde f frecvenţa de lucru, iar  fr – frecvenţa etalon a bandaui 

respectiv, indicat în Tabelul A.3.5-2.  

Pentru calcularea compatibilităţii, trebuie să fie utilizate raporturile de protecţie respective, care se 

prezintă în Anexa 3.3 a Capitolului dat. 
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ANEXA 3.6 

Reţele etalon 

3.6.1 Reţele etalon pentru DVB-T 

3.6.1.1 Generalităţi 

Pentru asigurarea cerinţelor faţă de punerea în aplicare a reţelelor DVB-T, au fost elaborate patru 

tipuri de reţele etalon (RE). 

La determinarea valorilor bugetului de putere al reţelelor etalon, înălţimile antenelor şi puterile se 

reglează astfel, ca probabilitatea necesară de acoperire să fie asigurată în fiecare punct al zonei de 

deservire.  

În cazul metodei de reglare a bugetului de putere al reţelei, se utilizează principiul de bază de 

limitare a zgomotului, care nu prea este efectiv din punctul de vedere al utilizării frecvenţelor. În 

scopul compensării acestui neajuns, nivelurile puterilor emiţătoarelor reţelelor etalon au fost mărite 

cu 3 dB. (a se vedea Tabelele А.3.6-1–А.3.6-4.) 

Referitor la înălţimile efective ale antenelor emiţătoarelor în reţelele etalon, menţionăm, că în 

calitate de valoare medie se utilizează înălţimea de 150 m.  

În reţelele etalon a fost aleasă structura deschisă a reţelei, deoarece se consideră, în cazul 

implementării reale a reţelei, va funcţiona de obicei acest tip de reţele. Zona de deservire este 

definită ca un hexagon, aria căruia este cu 15% mai mare decît aria hexagonului, format de 

emiţătoarele periferice. Însă pentru a prevedea realizarea reţelelor cu un potenţial de perturbaţii mic, 

se introduce, de asemenea, reţeaua etalon cu structura semiînchisă a reţelei (a se vedea reţeaua 

etalon 4 în Capitolul 3.6.1.5 al Anexei date). 

În unele cazuri, perturbaţiile potenţiale ale reţelelor etalon măresc semnificativ perturbaţiile posibile 

a punerii în aplicare a reţelelor reale, de exemplu, în cazul, în care geometria standard a reţelei 

etalon se deosebeşte semnificativ de forma concretă a zonei reale de deservire. În aceste cazuri, 

administraţiile pot adopta metoda respectivă, coordonată de ambele părţi, pentru efectuarea 

modelării mai bune a perturbaţiei potenţiale a reţelei etalon. 

3.6.1.2 Reţeaua etalon 1 (VHF cu zonă mare de deservire) 

Reţeaua dată este alcătuită din şapte emiţătoare, amplasate în centrul şi vîrfurile hexagonului. A fost 

selectat tipul deschis al reţelei, adică emiţătoarele utilizează antene nedirecţionale şi se presupune 

faptul, că zona de deservire depăşeşte aria hexagonului format de emiţătoare aprox. cu 15%. 

Geometria reţelei se prezintă în figura A.3.6-1. 

Această reţea etalon (RE 1) se utilizează în diferite cazuri: recepţia fixă (CPE 1), recepţia în 

exterior/recepţia mobilă (CPE 2) şi recepţia în interior (CPE 3), atît pentru banda  III, cît şi pentru 

diapazoanele IV/V. 

RE 1 este destinată pentru acoperirea reţelelor VHF cu zonă mare de deservire. Se presupune, că în 

calitate de bază pentru acest tip de reţele se utilizează staţiile emiţătorului principal cu înălţimea 

efectivă admisibilă a antenei. În cazul recepţiei portabile şi recepţiei mobile, mărimea zonelor reale 

de deservire pentru acest tip de acoperire VHF va fi limitată pînă la 150–200 km în diametru, din 

cauza înrăutăţirii, cauzate de perturbaţiile proprii, numai dacă nu se utilizează variantele foarte 

stabile ale sistemului DVB-T sau nu se utilizează concepţia reţelelor dense. 
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TABELUL A.3.6-1 

Parametrii RE 1 (VHF cu zonă mare de deservire) 

CPE şi 

tipul de recepţie 

CPE 1 

Recepţia fixă 

CPE 2 

Recepţia portabilă în 

exterior şi recepţia mobilă  

CPE 3 

Recepţia portabilă în 

interior  

Tipul reţelei Deschis  Deschis Deschis 

Geometria zonei de deservire Hexagon  Hexagon Hexagon  

Numărul de emiţătoare 7 7 7 

Geometria grilei emiţătoarelor  Hexagon  Hexagon Hexagon 

Distanţa dintre emiţătoare, d (km) 70 50 40 

Diametrul zonei de deservire, 

D (km) 

161 115 92 

Înălţimea antenei Tx (m) 150 150 150 

Diagrama directivităţii Tx Nedirecţională  Nedirecţională Nedirecţională 

p.e.e.* (dBW) 

Diapazon III 34,1 36,2 40,0 

Diapazoanele 

IV/V 

42,8  49,7  52,4  

Puterea echivalentă radiată (p.e.r) este indicată pentru 200 MHz în banda III şi 650 MHz în diapazoanele IV/V; 

pentru alte frecvenţe (f în MHz), ca factor de multiplicare utilizat este: 20 log10 (f/200 sau f/650) pentru CPE 1 şi 

30 log10 (f/200 sau f/650) pentru CPE 2 şi CPE 3. 

* Valorile p.e.r., indicate în tabelul dat, includ rezerva suplimentară pentru putere, egală cu  3 dB. 
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Prin lungimea intervalului de protecţie se are în vedere valoarea maximă de 1/4 Tu a regimului 

FFT 8k. Distanţa dintre emiţătoare în VHF nu trebue să depăşească cu mult distanţa egală cu 

lungimea intervalului de protecţie. În acest caz, lungimea intervalului de protecţie este 224 µs, ceea 

ce corespunde cu distanţa de 67 km. Distanţa acceptată dintre emiţătoare pentru varianta CPE 1 este 

de 70 km. Pentru CPE 2 şi CPE 3 70 km –este o distanţă prea mare din punctul de vedere al 

bugetului de putere. De aceea, au fost alese valori mai mici ale distanţelor dintre emiţătoare: 50 km 

pentru CPE 2 şi 40 km pentru CPE 3.  

Trebuie să fie utilizaţi parametrii şi nivelurile bugetului de putere pentru reţeaua etalon RE 1, 

prezentate în tabelul  A.3.6-1. 

3.6.1.3 Reţeaua etalon 2 (VHF cu zone mici de deservire, VHF dense) 

Această reţea constă din trei emiţătoare, amplasate în vîrfurile triunghiului echilateral. A fost ales 

tipul deschis al reţelei, adică emiţătoarele utilizează antene nedirecţionale. Se presupune faptul, că 

zona de deservire este hexagon, cum se prezintă în Figura  A.3.6-2. 

O astfel de reţea etalon  (RE 2) se aplică în diferite cazuri: recepţia fixă (CPE 1), recepţia în 

exterior/recepţia mobilă (CPE 2) şi recepţia în interior (CPE 3), atît pentru banda III, cît şi pentru 

diapazoanele IV/V. 

RE 2 este destinată pentru acoperirea reţelelor VHF cu zonă de deservire mică. Se presupune, că 

pentru acest tip de reţele vor fi accesibile staţiile de emisie cu valori admisibile ale înălţimii 

eficiente a antenei, şi, că restricţiile, din cauza perturbaţiilor proprii vor fi neînsemnate. Diametrele 

zonelor de deservire tipice pot fi de la 30 pînă 50 km. 

Este posibilă, de asemenea, acoperirea zonelor de deservire mari cu ajutorul VHF dense. Însă, în 

acest caz, este necesar un număr foarte mare de emiţătoare. De aceea, pentru zonele de deservire 

mari, este raţional, de a alege varianta RE 1, chiar dacă se presupune utilizarea structurii reţelei 

dense. 
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În RE 2 distanţa dintre emiţătoare este de 25 km în cazul CPE 2 şi CPE 3. De aceea, pentru 

intervalul de protecţie poate fi utilizată valoarea 1/8 Tu (FFT 8k), ceea ce va mări capacitatea 

existentă de transmitere a datelor în comparaţie cu utilizarea intervalului de protecţie 1/4 Тu. Pentru 

varianta CPE 1 poate fi de asemenea acceptabilă aceiaşi valoare a intervalului de protecţie, dar cu 

distanţă mare dintre emiţătoare, egală cu 40 km, deoarece recepţia fixă la antenă, la nivelul 

acoperişului, este mai puţin sensibilă la perturbaţiile proprii datorită proprietăţilor direcţionale ale 

antenei de recepţie. 

Trebuie să fie utilizaţi parametrii şi nivelurile bugetului de putere pentru RE 2, care se prezintă în 

tabelul  A.3.6-2. 

TABELUL A.3.6-2 

Parametrii RE 2 (VHF cu zonă de deservire mică) 

CPE şi 

tipul de recepţie 

CPE 1 

Recepţie fixă 

CPE 2 

Recepţia portabilă în 

exterior şi recepţia mobilă 

CPE 3 

Recepţia portabilă în 

interior 

Tipul reţelei Deschis Deschis deschis 

Geometria zonei de deservire Hexagon Hexagon  Hexagon 

Numărul de emiţătoare 3 3 3 

Geometria grilei emiţătoarelor Triunghi Triunghi Triunghi 

Distanţa dintre emiţătoare, d (km) 40 25 25 

Diametrul zonei de deservire, 

D (km) 

53 33 33 

Înălţimea antenei Tx (m) 150 150 150 

Diagrama directivităţii Tx Nedirecţională  Nedirecţională  Nedirecţională  

p.e.e.* (dBW) 

Banda III 24,1 26,6 34,1 

Diapazoanele 

IV/V 

31,8 39,0 46,3 

Puterea echivalentă radiată (p.e.r.) este dată pentru 200 MHz în banda III şi 650 MHz în diapazoanele  IV/V; 

pentru alte frecvenţe (f în MHz), factorul de multiplicare utilizat este: 20 log10 (f/200 sau f/650) pentru CPE 1 şi 30 

log10 (f/200 sau f/650) pentru CPE 2 şi CPE 3. 

* Valorile p.e.r., prezentate în tabelul dat, includ rezerva suplimentară pentru putere, egală cu 3 dB. 

3.6.1.4 Reţeaua etalon 3 (VHF cu zone mici de deservire pentru mediu urban) 

Geometria grilei emiţătoarelor reţelei etalon 3 (RE 3) şi a zonei de deservire este aceeaşi, ca şi în 

cazul RE 2. (a se vedea  figura А.3.6-2.) 

RE 3 se aplică în diferite cazuri: recepţia fixă (CPE  1), recepţia în exterior/recepţia mobilă (CPE 2) 

şi recepţia în interior (CPE 3), atît pentru banda III, cît şi pentru diapazoanele  IV/V. 

RE 3 este destinată pentru acoperirea VHF cu zonă mică de deservire în condiţii urbane. Această 

reţea este identică cu RE  2, cu excepţia faptului, că se utilizează datele pierderilor la micşorarea 

înălţimii pentru condiţiile urbane. Totodată, puterea necesară a emiţătoarelor VHF se măreşte 

aproximativ cu 5 dB pentru  CPE 2 şi CPE 3. 

Se utilizează parametrii şi nivelurile contului de putere pentru RE 3, prezentate în tabelul  A.3.6-3. 
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TABELUL A.3.6-3 

Parametrii RE 3 (VHF cu zone mici de deservire pentru condiţiile urbane) 

CPE şi 

tipul de recepţie 

CPE 1 

Recepţia fixă 

CPE 2 

Recepţia portabilă în 

exterior şi recepţia mobilă  

CPE 3 

Recepţia portabilă în 

interior 

Tipul reţelei Deschis Deschis Deschis 

Geometria zonei de deservire Hexagon  Hexagon  Hexagon 

Numărul de emiţătoare 3 3 3 

Geometria grilei emiţătoarelor Triunghi Triunghi  Triunghi  

Distanţa dintre emiţătoare, d (km) 40 25 25 

Diametrul zonei de deservire, 

D (km) 

53 33 33 

Înălţimea antenei Tx (m) 150 150 150 

Diagrama directivităţii Tx Nedirecţională Nedirecţională  Nedirecţională 

p.e.e.* (dBW) 

Banda III 24,1 32,5 40,1 

Diapazoanele 

IV/V 

31,8 44,9 52,2 

Puterea echivalentă radiată (p.e.r.) este dată pentru 200 MHz în banda III şi 650 MHz în diapazoanele  IV/V; 

pentru alte frecvenţe (f în MHz) factorul de multiplicare utilizat este: 20 log10 (f/200 sau f/650) pentru CPE 1 şi 

30 log10 (f/200 sau f/650) pentru CPE 2 şi CPE 3. 

* Valorile p.e.r., prezentate în tabelul dat, includ rezerva suplimentară pentru putere, egală cu 3 dB.  

 

3.6.1.5 Reţeaua etalon 4 (VHF semiînchisă cu zone mici de deservire) 

Această reţea etalon (RE 4) este destinată pentru utilizare în cazurile, cînd la punerea în aplicare a 

reţelei sunt depuse eforturi considerabile, privind amplasarea emiţătoarelor şi diagramelor 

directivităţii antenelor, precum şi scăderea nivelului perturbaţiilor emanate. 

Geometria reţelei RE 4 este identică cu cea a RE 2, cu excepţia diagramelor directivităţii 

emiţătoarelor, care  scad nivelul intensităţii emise a cîmpului cu 6 dB pentru unghiul de 240° (adică 

este RE semiînchisă). Zona de deservire a acestei RE se prezintă în figura A.3.6-3. Se presupune, că 

în direcţiile indicate se va efectua trecerea bruscă în scădere de la 0 dB pînă la 6 dB. 

Reţeaua RE 4 se utilizează în diferite cazuri: recepţia fixă (CPE  1), recepţia în exterior/recepţia 

mobilă (CPE 2) şi recepţia în interior (CPE 3), atît pentru banda  III, cît şi pentru 

diapazoanele IV/V. 
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TABELUL А.3.6-4 

Parametrii RE 4 (reţea semiînchisă VHF cu zone de deservire mici) 

CPE CPE 1 CPE 2 CPE 3 

Tipul reţelei şi tipul de recepţie 
Semiînchisă 

Recepţia fixă 

Semiînchisă  

Recepţia portabilă în 

exterior şi recepţia mobilă  

Semiînchisă 

Recepţia portabilă în 

interior 

Geometria zonei de deservire Hexagon Hexagon  Hexagon 

Numărul de emiţătoare 3 3 3 

Geometria grilei emiţătoarelor Triunghi Triunghi Triunghi  

Distanţa dintre emiţătoare, d (km) 40 25 25 

Diametrul zonei de deservire, 

D (km) 

46 29 29 
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Înălţimea antenei Tx (m) 150 150 150 

Diagrama directivităţii Tx 

Direcţională 

Scăderea cu 6 dB 

pentru unghiul de 240° 

Direcţională 

Scăderea cu 6 dB  

pentru unghiul de 240° 

Direcţională 

Scăderea cu 6 dB 

pentru unghiul de 240° 

p.e.e.* (dBW) 
Banda III 22,0  24,0 32,5 

Banda IV/V 29,4  37,2 44,8 

Puterea echivalentă radiată (p.e.r.) este dată pentru 200 MHz în banda III şi 650 MHz în diapazoanele IV/V; 

pentru alte frecvenţe (f în MHz), factorul de multiplicare utilizat este: 20 log10 (f/200 sau f/650) pentru CPE 1 şi 

30 log10 (f/200 sau f/650) pentru CPE 2 şi CPE 3. 

* Valorile p.e.r., care se prezintă în tabelul dat, includ rezerva suplimentară pentru putere, egală cu 3 dB.  

Reţele RE 4 şi RE  2 se deosebesc prin nivelul perturbaţiilor emise (perturbaţia potenţială). RE 4 are 

o perturbaţie potenţială mai slabă în comparaţie cu RE 2. De aceea, distanţa utilizării repetate 

posibile a aceleiaşi frecvenţe se micşorează, dacă ambele atribuiri se planifică pentru utilizare în 

RE 4. 

Există un compromis dintre această perturbaţie potenţială mai slabă şi creşterea cheltuielilor pentru 

punerea în aplicare pentru atingerea acţiunii direcţionate a antenelor. Acest fapt trebuie să fie luat în 

consideraţie la alegerea acestei RE pentru planificare. De asemenea, are loc micşorarea diametrelor 

zonelor de deservire în comparaţie cu zonele pentru RE 2. 

Se utilizează parametrii şi nivelurile bugetului de putere pentru reţelele etalon RE 4, prezentate în 

tabelul  A.3.6-4. 

3.6.2 Reţelele etalon pentru T-DAB (radiodifuziune sonoră digitală terestră) 

Pentru T-DAB au fost stabilite două CPE – CPE 4 pentru recepţie fixă şi CPE 5 pentru recepţie 

portabilă în interior. Au fost elaborate reţelele etalon corespunzătoare; ele sunt identice, cu excepţia 

bugetului lor de putere, şi sunt legate nemijlocit cu două CPE. 

Pentru CPE 4 (recepţie mobilă), reţeaua etalon este alcătuită din şapte emiţătoare, amplasate în 

centrul şi în vîrfurile hexagonului, şi este reţea de tip închis. Puterea emiţătorului central este 

micşorată cu10 dB faţă de emiţătorii periferici, puterea cărora este de 1 kW. Diagramele 

directivităţii antenelor emiţătoarelor periferice micşorează nivelul intensităţii emise a cîmpului cu 

12 dB pentru unghiurile mai mari de 240°. Se consideră, că în direcţiile indicate va avea loc trecerea 

bruscă în scădere de la 0 dB pînă la 12 dB. 

TABELUL A.3.6-5 

Parametrii reţelelor etalon RE 5 pentru CPE 4 şi RE 6 pentru CPE 5 

CPE CPE 4 CPE 5 

Tipul recepţiei Mobilă Portabilă în interior 

Tipul reţelei Închis  Închis 

Geometria zonei de deservire Hexagon Hexagon  

Numărul de emiţătoare 7 7 

Geometria grilei emiţătoarelor Hexagon Hexagon  

Distanţa dintre emiţătoare, d (km) 60 60 

Diametrul zonei de deservire, D (км) 120 120 

Înălţimea antenei Tx (m) 150 150 

Diagrama directivităţii Tx periferic  
Direcţională 

Micşorare cu 12 dB 

Direcţională 

Micşorarea cu 12 dB 
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pentru  unghiul de 240° pentru unghiul de 240° 

Diagrama directivităţii Tx central  Nedirecţională Nedirecţională  

p.e.r. a Tx periferic (dBW) 30,0 39,0 

p.e.r. a Tx central (dBW) 20,0 29,0 

Puterea echivalentă radiată (p.e.r.) este dată pentru 200 MHz; pentru alte frecvenţe (f în 

 MHz) coeficientul de corecţie a frecvenţelor adăugat este: 30 log10 (f/200) pentru CPE 4 şi 

CPE 5. 

Pentru CPE 5 (recepţia portabilă în interior) se utilizează aceleaşi caracteristici ale reţelei etalon, ca 

şi în cazul CPE 4, iar puterile emiţătoarelor sunt mărite cu 9 dB, ceea ce corespunde nivelurilor mai 

înalte ale intensităţii minime a cîmpului, necesare pentru acest regim de recepţie. 

Pentru RE 5, care se referă la CPE 4, şi RE 6, care se referă la CPE 5, trebuie să fie utilizaţi 

parametrii şi nivelurile bugetului de putere, care se prezintă în tabelul A.3.6-5; în figura  A.3.6-4 se 

prezintă geometria  RE. 
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ANEXA 3.7 

Calcularea perturbaţiilor pentru reţele monofrecvenţă (SFN) şi alocări  

Perturbaţiile pentru reţele monofrecvenţă (SFN) şi alocări sumează, pentru a asigura examinarea 

echitabilă pentru diferite combinaţii ale alocărilor şi asignărilor. Metodele de calcul prezentate mai 

jos trebuie să fie utilizate de BR şi de administraţii pentru diferite cazuri de alocări şi asignări, cum 

se prezintă în tabelul de mai jos, dacă altceva nu este stabilit de acordul mutual dintre 

administraţiile cointeresate.  

 

Caz Descrierea Metode de calcul 

1 Cîteva asignări digitale, care 

formează SFN, declarate cu 

acelaşi identificator al SFN. 

Pentru fiecare asignare digitală separată sunt calculate contururi de 

acoperire separate. Conturul comun, care include toate aceste asignări 

digitale, nu se formează. Incompatibilitatea dintre aceste asignări 

digitale nu se ia în consideraţie. Incompatibilităţile cu alte cerințe 

digitale se calculează ca suma puterilor asignărilor digitale separate.  

Perturbaţiile cauzate (bruiajul) asignărilor din cadrul SFN se calculează 

pentru contururile de acoperire separate.  

2 Una sau cîteva asignări digitale, 

legate cu o alocare. Toate 

asignările digitale se declară cu 

acelaşi identificator al alocării şi 

al SFN. 

Perturbaţii de la cerința care depăşește valoarea: 

– suma puterii perturbaţiilor de la asignări digitale separate; sau 

– perturbaţii de la reţea etalon, care este legată cu alocarea (ultima este 

examinată similar cazului 4).  

Perturbaţiile cauzate alocării se calculează în punctele de control, care 

determină zona alocării a alocării respective  

(a se vedea cazul 4).  

3 Asignările digitale separate, 

legate cu o alocare,fără 

determinarea reţelei 

monofrecvenţă (SFN). Este 

imposibilă adăugarea altei 

asignări la alocare,doar dacă 

alocarea nu va fi modificată.  

Perturbaţii de la cerință–sunt perturbaţii de la asignarea digitală. 

Perturbaţiile cauzate alocării se calculează în punctele de test, care 

determină zona alocării a alocării date.  

4 Alocarea fără asignări declarate,  

legate cu ea.  

Perturbaţiile de la alocare se calculează cu utilizarea reţelei etalon, 

legate cu această alocare şi amplasate în punctele de test, care determină 

zona alocării a alocării date.  

Perturbaţiile cauzate alocării se calculează în punctele de test, care 

determină zona alocării a alocării date. 
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CAPITOLUL  4 

LA ANEXA 2 

Compatibilitatea cu alte servicii cu statut primar 

4 Introducerea 

În Capitolul dat se conţin parametrii tehnici şi criteriile de protecţie pentru analiza compatibilităţii 

altor servicii primare cu serviciile de radiodifuziune, care au fost utilizate la elaborarea Planului şi 

trebuie să fie utilizate pentru executarea lui. 

Aceşti parametri tehnici şi criteriile de protecţie ar putea fi utilizate în procesul coordonării în 

privinţa asignărilor /alocărilor noi sau modificate, în lipsa acordurilor mutuale dintre administraţiile 

respective privind problema dată. 

Parametrii tehnici suplimentari şi criteriile de protecţie, care nu au fost utilizate la elaborarea 

Planului, de asemenea, se conţin în anexele la Capitolul dat. Aceşti parametri tehnici şi criteriile de 

protecţie pot fi utilizate în procesul coordonării în privinţa asignărilor /alocărilor noi sau modificate 

în lipsa acordurilor mutuale dintre administraţiile respective privind problema dată. 

Referitor la alte servicii, Acordul GE06 se referă doar la alte servicii primare terestre. Utilizarea 

comună a frecvenţelor de serviciile de radiodifuziune şi cosmice este reglementată de prevederile 

Regulamentului Radiocomunicații (RR). 

4.1 Compatibilitatea cu alte servicii terestre cu statut primar în benzile de frecvenţă 

planificate 

4.1.1 Alte servicii cu statut primar şi situaţiile de utilizare comună a frecvenţelor în 

benzile de frecvenţă 174–230 MHz şi 470–862 MHz 

Majoritatea ţărilor în zona de planificare utilizează pentru serviciul de radiodifuziune benzile de 

frecvenţă de 174–230 MHz şi 470–862 MHz; însă serviciul de radiodifuziune nu are acces exclusiv 

la aceste benzi de frecvenţă. În timpul pregătirii prezentului Acord există următoarele situaţii de 

utilizare comună a frecvenţelor. 

4.1.1.1 Situaţii de utilizare comună a frecvenţelor cu alte servicii primare terestre  

În banda 174–230 MHz a bandaui  VHF pentru alte servicii din zona de planificare există 

următoarele alocări primare: 

– serviciul fix în Republica Iran în banda de frecvenţe de 174–230 MHz; 

– serviciul mobil în Republica Iran în banda de frecvenţe 174–230 MHz; 

– serviciul de radionavigaţie aeronautică în Republica Iran şi în ţările Raionului 1, 

enumerate în p. 5.247 al RR, în banda de frecvenţă 223–230 MHz; 

– serviciul mobil terestru în banda de frecvenţe 174–223 MHz în ţările, enumerate în 

p. 5.235 al RR. Protecţia este necesară doar între ţările, enumerate în punctul dat. 

În banda 470–862 MHz a bandaui UHF în zona de planificare există următoarele alocări primare: 

– serviciul fix  în Raionul 1 şi în Republica Iran în banda de frecvenţă 

790–862 MHz şi în Republica Iran în banda de frecvenţă 470–790 MHz; 
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– serviciul mobil în Republica Iran în banda de frecvenţă 470–862 MHz; 

– serviciul mobil, cu excepţia serviciul mobil aeronautic, în banda de frecvenţă 790–

862 MHz, care a fost acordată ţărilor Raionului 1, enumerate în punctul  5.316 al RR. 

Protecţia este necesară doar dintre ţările, indicate în prezentul punct; 

– serviciul de radionavigaţie în Republica Iran în banda de frecvenţă 

585–610 MHz;  

– serviciul de radionavigaţie aeronautică în Regatul Unit  în banda de frecvenţă 590–

598 MHz conform p. 5.302 al RR şi în ţările Raionului 1, enumerate în p. 5.312 al RR, 

în banda de frecvenţă 645–862 MHz; 

– serviciul radioastronomic, care ar putea fi utilizat în toată Zona africană de 

radiodifuziune în banda de frecvenţă 606–614 MHz, conform p. 5.304 al RR. 

4.1.2 Protecţia serviciilor terestre, inclusiv a staţiilor de comunicaţie aeronautică altor 

servicii terestre primare, de la emisiile radiodifuziunii digitale terestre    

4.1.2.1 Criteriile de protecţie pentru alte servicii primare, care sunt supuse perturbaţiilor 

din partea radiodifuziunii digitale terestre 

Criteriile de protecţie pentru alte servicii primare se prezintă în Anexele  4.1 şi  4.2 la acest Capitol. 

Ele includ informaţia generalizată, precum şi valorile implicite pentru intensitatea protejată a 

cîmpului, raporturile de protecţie (RP) în funcţia de ecart a frecvenţelor, şi înălţimii antenelor de 

recepţie pentru sisteme tipice.  

În Anexa 4.1 la Capitolul dat se prezintă criteriile de protecţie pentru alte servicii primare, supuse 

perturbaţiilor cauzate de radiodifuziunea sonoră digitală terestră (T-DAB), iar în Anexa  4.2 la 

Prezentul Capitol se prezintă criteriile de protecţie pentru alte servicii primare, supuse perturbaţiilor 

cauzate de televiziunea digitală terestră (DVB-T). 

4.1.2.2 Calculele, necesare pentru protecţia altor servicii terestre primare de televiziunea 

digitală terestră  

La pregătirea Planului, calculele au fost efectuate pentru toate amplasările fixe şi toate punctele de 

control, care determină hotarul zonei de deservire a altui serviciu primar, utilizînd următoarele 

etape: 

Calculăm intensitatea cîmpului a semnalului perturbator (valoarea pentru 50% de amplasări  şi 

valoarea corespunzătoare a procentului de timp), provocată de alocarea sau asignarea  televiziunii 

digitale terestre, luînd totodată în consideraţie directivitatea antenei de emisie, dacă acest fapt este 

raţional. 

În baza acestor date, calculăm intensitatea cîmpului semnalului perturbator, provocată de alocarea 

sau asignarea radiodifuziunii digitale terestre, luînd în consideraţie raportul de protecţie, şi dacă este 

raţional, selectivitatea antenei de recepţie (directivitatea, polarizarea).  

Scăderea intensităţii cîmpului semnalului perturbator (provocată de alocare sau asignare) şi a 

coeficientului unic de corecţie a amplasărilor din intensitatea minimă a cîmpului (valoarea pentru 

50% de amplasări), pentru a obţine mărimea rezervei pentru protecţie, care a fost utilizată în 

procesul coordonării. 

Informaţia despre modelele de difuzare, care trebuie să fie utilizate pentru calcule, se prezintă în 

Capitolul 2 al Anexei 2 a Acordului. 

Ipotezele suplimentare, care se referă la alte servicii, de exemplu înălţimile antenelor, care au fost 

utilizate la efectuarea calculelor, se prezintă în Anexa 4.5 la Capitolul dat. 
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La pregătirea Planului a fost efectuată toleranţa la perturbaţii. În acest scop, a fost folosită noţiunea 

de hotar limitativ. Termenul "hotar limitativ" trebuie să fie înţeles, că orice hotar calculat, care este 

mai mic decît hotarul limitativ respectiv, şi indică la o situaţie compatibilă. Pentru elaborarea 

Planului, în cazul altor atribuiri terestre primare utile, valoarea limitativă a hotarului a fost acceptată 

de 1,0 dB. Aceast hotar limitativ de 1 dB va duce la faptul, că diferenţa dintre intensitatea mediană 

minimă a cîmpului şi intensitatea cîmpului semnalului perturbator va constitui 6 dB. 

Totuşi, în multe cazuri declaraţiile administraţiilor, care permit un nivel mai înalt de perturbaţii, au 

fost coordonate în timpul elaborării Planului. 

4.1.3 Protecţia radiodifuziunii digitale terestre de transmisiile staţiilor altor servicii 

primare terestre  

4.1.3.1 Criteriile de protecţie pentru radiodifuziunea digitală terestră, care este supus 

perturbaţiilor din partea altor servicii primare terestre  

În Anexele  4.3 şi  4.4 la acest Capitol se prezintă criteriile de protecţie pentru radiodifuziunea 

digitală terestră, asfel ca intensitatea protejată minimă a cîmpului şi raporturile de protecţie în 

funcţia de separare a frecvenţelor.  

În Anexa  4.3 la acest Capitol se prezintă criteriile de protecţie pentru T-DAB, supusă perturbaţiilor 

din partea altor servicii primare, iar în Anexa  4.4 la prezentul Capitol se prezintă criteriile de 

protecţie pentru DVB-T, care este supusă perturbaţiilor din partea altor servicii primare.  

4.1.3.2 Calculele, necesare pentru protecţia radiodifuziunii digitale terestre de alte servicii 

primare terestre  

La pregătirea Planului, calculele au fost efectuate pentru unul din punctele de control, care 

determină zona de acoperire a cerinței radiodifuziunii digitale terestre, utilizînd următoarele etape: 

Calculăm intensitatea cîmpului semnalului perturbator (valoarea pentru 50% de amplasări şi 

valoarea corespunzătoare a procentului de timp), provocată de alt serviciu primar, totodată luînd în 

consideraţie directivitatea antenelor de emisie, dacă acest fapt este raţional.  

În baza acestor date, calculăm intensitatea cîmpului semnalului perturbator, provocată de alt 

serviciu primar, luînd în consideraţie raportul de protecţie şi,  dacă este raţional, selectivitatea 

antenei de recepţie (directivitatea, polarizarea).  

Scăderea intensităţii cîmpului semnalului perturbator (provocată de alt serviciu primar) şi 

coeficientului unic de corecţie a amplasărilor din intensitatea protejată minimă a cîmpului (valoarea 

pentru 50% de amplasări), pentru a primi mărimea rezervei pentru protecţie, care a fost utilizată în 

procesul coordonării. 

Informaţia despre modelele de difuzare, care trebuie să fie utilizate pentru calcule, se prezintă în 

Capitolul 2. 

Ipotezele suplimentare, ce se referă la alte servicii, de exemplu înălţimile antenelor, care au fost 

utilizate în timpul calculelor, se prezintă în Anexa 4.5 la acest Capitol.  
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La pregătirea Planului a fost efectuată toleranţa la perturbaţie multiplă. În acest scop a fost folosită 

noţiunea rezervă limitativă. Termenul " rezervă limitativă " trebuie să fie interpretat, că orice 

rezervă calculat, care este mai mic decît rezerva limitativă respectivă, indică la o situaţie 

compatibilă. Pentru elaborarea Planului, în cazul radiodifuziunii digitale terestre utile, valoarea 

limitativă a rezervei a fost acceptată să fie de 1,25 dB. Valoarea de 1,25 dB se bazează pe 

prognozarea privind existenţa a şase surse separate de perturbaţii, fiecare din care produc aceeaşi 

valoare a intensităţii cîmpului a semnalului perturbator. Această rezervă limitativă de 1,25 dB va 

duce la stabilirea unui criteriu mai strict pentru o singură perturbaţie de 4,771 dB. 

Totuşi, în multe cazuri cerințele administraţiilor, care permit un nivel mai înalt al perturbaţiei, au 

fost coordonate în timpul elaborării Planului, precum şi în cazul planificării între aplicaţiile de 

radiodifuziune. 

4.2 Situaţiile de utilizare comună a frecvenţelor cu serviciile primare cosmice  

În banda UHF (frecvenţă ultra înaltă) au fost alocări primare ale serviciului satelit mobil (SSM) şi 

serviciul de radiodifuziune satelit (SRS): 

– serviciul de radiodifuziune prin satelit în banda 620–790 MHz (a se vedea p. 5.311 

RR* 

(WRC -03); 

– serviciul mobil prin satelit, cu excepţia serviciului mobil aeronautic prin satelit (R), 

în benzile 806–840 MHz (Pămînt-cosmos) şi 856–862 MHz (cosmos - Pămînt), doar în 

acele ţări, care se enumără în p. 5.319 al RR. 

Interconexiunile dintre serviciul de radiodifuziune şi serviciul cosmic se reglementează de punctele 

respective ale RR. 

Notă la Anexele 4.1–4.5 la prezentul Capitol. –termenul "codul tipului sistemului" corespunde 

termenului "codul tipului serviciului", utilizat pentru alte servicii primare la elaborarea Planului 

digital. 

 

 

 

 

  

 

                                                 

*  a se vedea de asemenea rezoluţia COM 1 (RRC - 06). 
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ANEXA 4.1 

Criteriile de protecţie pentru alte servicii primare, supuse perturbaţiilor din 

partea  T-DAB 

Valorile intensităţii protejate a cîmpului pentru alte servicii primare, supuse perturbaţiilor din partea 

T-DAB, se prezintă în Tabelul А.4.1-1, iar tabelele respective ale raporturilor de protecţie pentru 

alte servicii de acest gen se prezintă în Tabelele А.4.1-2–А.4.1-12. 

TABELUL А.4.1-1 

Codul 

tipului 

sistemului 

Tipul sistemului 

Intensistatea 

protejată a 

cîmpului 

(dB(µV/m)) 

Înălţimea 

receptorului 

(m) 

Tabelul 

raporturilor 

de protecţie 

AL** Sistemul AL mobil aeronautic (OR)  26 10 000 А.4.1-2 

CA** Sistemul fix СА 15 10 А.4.1-5 

DA** Sistemul mobil aeronautic DA (OR)  26 10 000 А.4.1-11 

DB** Sistemul mobil aeronautic DB (OR)  26 10 000 А.4.1-12 

IA** Sistemul fix IA 48 10 А.4.1-6 

MA Sistemul mobil terestru МА 4 10 А.4.1-3 

MT Sistemul mobil şi sistemul fix МТ 

(transportabile) 

20 10 А.4.1-4 

MU** Sistem mobil MU (de putere mică)  54 10 А.4.1-7 

M1 Sistemul mobil М1 (de bandă îngustă FM, 

12,5 kHz), este perturbat de blocul 

T-DAB
(1)

 (staţii radio mobile private) 

15 10 А.4.1-5 

M2** Sistemul mobil М2 (de bandă îngustă), este 

perturbat de două sau mai multe blocuri 

T-DAB 

36 10 А.4.1-5 

RA** Sistemul mobil RA1 (de bandă îngustă 
FM, 12,5 kHz), este perturbat de un bloc 

T-DAB
(1)

 

15,0 1,5 А.4.1-5 

RA2** Sistemul mobil RA2 (de bandă îngustă 
FM, 12,5 kHz), este perturbat de un bloc 

T-DAB
(1)

 

7,0 20,0 А.4.1-5 

R1** Sistemul mobil terestru R1 (telemetria 

medicală) 

32,0 10,0 А.4.1-8 

R3** Sistemul mobil R3 (comandă la distanţă) 30,0 10,0 А.4.1-7 

R4** Sistemul mobil R4 (comandă la distanţă) 30,0 10,0 А.4.1-7 

XA** Sistemul mobil terestru ХА (staţii radio 

mobile particulare) 

15,0 10,0 А.4.1-5 

XB** Sistemul fix ХВ (sistemul semnalizării de 

avarie) 

37,0 10,0 А.4.1-9 

XE** Sistemul mobil aeronautic  XE (OR)  0,0 0,0 А.4.1-10 

                                                 

** Criteriile de protecţie pentru acest sistem la elaborarea Planului nu au fost utilizate din cauza 

lipsei atribuirilor corespunzătoare în situaţia standard (a se vedea la fel introducerea la prezentul 

Capitol). 
(1)

 se presupune, că frecvenţa T-DAB întotdeauna este mai înaltă decît frecvenţa staţiei radio mobile 

private. 
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Codul 

tipului 

sistemului 

Tipul sistemului 

Intensistatea 

protejată a 

cîmpului 

(dB(µV/m)) 

Înălţimea 

receptorului 

(m) 

Tabelul 

raporturilor 

de protecţie 

XM** Sistemul mobil terestru ХМ 

(radiomicrofoane,VHF) 

48,0 10,0 А.4.1-6 

Note la Tabelul А.4.1-1: 

1) S-a considerat, că pentru sistemele AL, DA şi DB distanţa de răspîndire dintre receptorul AL şi emiţătorul T-

DAB constituie 1000 m. 

2) În următoarele tabele: 

 f: diferenţa frecvenţelor  (MHz), adică frecvenţa centrală a blocului perturbator T-DAB minus frecvenţa 

centrală a altui serviciu primar, supus perturbaţiilor 

 RP 1%: raportul de protecţie  (dB), necesar pentru perturbaţiile de troposferă. 

TABELUL А.4.1-2 

AL 

f (MHz) –10,000 –9,000 –0,800 –0,600 –0,400 –0,200 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 

RP 1% (dB) –66,0 –6,6 –6,6 2,7 3,2 4,1 6,5 4,1 3,2 2,7 –6,6 

f (MHz) 9,000 10,000          

RP 1% (dB) –6,6 –66,0          

TABELUL А.4.1-3 

MA 

f (MHz) –1,000 –0,900 0,000 0,900 1,000 

RP 1% (dB) –60,0 –40,0 12,0 –40,0 –60,0 

TABELUL А.4.1-4 

MT 

f (MHz) –2,000 –1,000 0,000 1,000 2,000 

RP 1% (dB) –5,0 15,0 25,0 15,0 –5,0 

TABELUL А.4.1-5 

CA, M1, M2, RA1, RA2, XA 

f (MHz) –0,920 –0,870 –0,820 –0,795 –0,782 –0,770 0,00 0,770 0,782 0,795 0,820 0,870 0,920 

RP 1% 

(dB) 

–58,0 –49,0 –41,0 –37,0 –34,0 –14,0 –12,0 –14,0 –34,0 –37,0 –41,0 –49,0 –58,0 
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TABELUL А.4.1-6 

IA, XM 

f (MHz) –1,00 –0,900 –0,800 0,000 0,800 0,900 1,000     

RP 1% (dB) –22,0 –16,0 18,0 18,0 18,0 –16,0 –22,0     

TABELUL А.4.1-7 

MU, R3, R4 

f (MHz) –1,000 –0,900 –0,800 0,000 0,800 0,900 1,000     

RP 1% (dB) –12,0 5,0 38,0 38,0 38,0 5,0 –12,0     

TABELUL А.4.1-8 

R1 

f (MHz) –1,800 –1,600 0,000 1,600 1,800       

RP 1% (dB) –60,0 –6,0 –6,0 –6,0 –60,0       

TABELUL А.4.1-9 

XB 

f (MHz) –0,600 –0,500 0,000 0,500 0,600       

RP 1% (dB) –60,0 10,0 10,0 10,0 –60,0       

TABELUL А.4.1-10 

XE 

f (MHz) –0,100 0,000 0,100         

RP 1% (dB) –60,0 –60,0 –60,0         

TABELUL А.4.1-11 

DA 

f (MHz) –10,20 –6,550 –6,350 –6,150 –5,930 –5,770 0,000 10,000    

RP 1% (dB) –56,0 –56,0 –54,0 –49,0 –33,0 6,0 6,0 6,0    

TABELUL А.4.1-12 

DB 

f (MHz) –5,250 –4,470 –4,270 0,000 9,770 9,970 10,750     

RP 1% (dB) –81,0 –46,0 –1,0 –1,0 –1,0 –46,0 –81,0     
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ANEXA 4.2 

Criteriile de protecţie pentru alte servicii primare, supuse perturbaţiilor din 

partea DVB-T 

În prezenta Anexă se conţin criterii de protecţie pentru anumite sisteme ale altor servicii primare, 

care funcţionează în benzile de frecvenţe 174–230 MHz şi 

470–862 MHz, precum şi criterii generale de protecţie pentru servicii fixe şi mobile, ce 

funcţionează în benzile de frecvenţă 174–230 MHz şi 470–862 MHz. Sistemele, pentru care sunt 

prevăzute criteriile de protecţie, se prezintă în Tabelul А.4.2-1. 

TABELUL А.4.2-1 

Codul 

tipului 

sistemului 

Codul 

secundar, 

utilizat în 

software 

pentru 

planificare 

Tipul sistemului 

Intensitatea 

protejată a 

cîmpului 

(dB(µV/m)) 

Înălţimea 

receptorului 

(m) 

Tabelul 

raporturilor 

de protecţie 

AA8 BL8 Sistemul de radionavigaţie aeronautică BL8 

(RSBN, 0,7 sau 0,8 MHz) 

42,0 10 000,0 А.4.2-24 

AA8 BN8 Sistemul de radionavigaţie aeronautică  

BN8 (RSBN, 3 MHz) 

42,0 10,0 А.4.2-24 

AA8 BY8 Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

BY8 (RSBN, 0,7 MHz) 

42,0 10,0 А.4.2-24 

AA8 BX8 Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

BX8 (RSBN, 3 MHz) 

42,0 10 000,0 А.4.2-24 

AB AB8N Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

AB8N (RLS 1 Tip 1, 6 MHz) 

13,0 10,0 А.4.2-16 

AB AB8C Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

AB8C (RLS 1 Tip 1, 6 MHz) 

13,0 10,0 А.4.2-17 

AB AC8N Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

AC8N (RLS 1 Tip 2, 3 MHz) 

13,0 10,0 А.4.2-18 

AB AC8C Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

AC8C (RLS 1 Tip 2, 3 MHz) 

13,0 10,0 А.4.2-19 

BA BA8N Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

BA8N (RLS 2 Tip 1) 

29,0 10,0 А.4.2-20 

BA BA8C Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

BA8C (RLS 2 Tip 1) 

29,0 10,0 А.4.2-21 
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TABELUL А.4.2-1 (continuare) 

Codul 

tipul 

sistemului 

Codul 

secundar, 

utilizat în 

software 

pentru 

planificare 

Tipul sistemului  

Intensistatea 

protejată a 

cîmpului 

(dB (µV/m)) 

Înălţimea 

receptorului 

(m) 

Tabelul 

raporturilor 

de protecţie 

AA2 BB8N Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

BB8N (RLS 2 Tip 2, transmisia de la 

aeronavă, 8 MHz) 

24,0 10,0 А.4.2-22 

AA2 BB8C Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

BB8C (RLS 2 Tip 2, transmisia de la 

aeronavă, 8 MHz) 

24,0 10,0 А.4.2-23 

BC BC8N Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

BC8N (RLS 2, transmisia terestră Tip 2, 

3 MHz) 

73,0 10 000,0 А.4.2-18 

BC BC8C Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

BC8C (RLS 2, transmisia terestru Tip 2, 

3 MHz) 

73,0 10 000,0 А.4.2-19 

BD BD8N Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

BD8N (RLS 2, transmisia terestră Tip 1, 

4 MHz) 

52,0 10 000,0 А.4.2-20 

BD BD8C Sistemul de radionavigaţie aeronautică 

BD8C (RLS 2, transmisia terestră Tip 1, 

4 MHz) 

52,0 10 000,0 А.4.2-21 

FF FF7 Sistem fix FF7 (transportabil, 7 MHz) 35,0 10,0 А.4.2-2 

FF FF8 Sistem fix FF8 (transportabil, 8 MHz) 35,0 10,0 А.4.2-3 

FH FH8 Sistem fix FН8 (P-MP) 18,0 10,0 А.4.2-4 

FK7 FK7N Masca generală fixă necritică – 10,0 (a se vedea 

Nota) 

FK7 FK7C Masca generală fixă sensibilă – 10,0 (a se vedea 

Nota) 

FK8 FK8N Masca generală fixă necritică – 10,0 (a se vedea 

Nota) 

FK8 FK8C Masca generală fixă sensibilă – 10,0 (a se vedea 

Nota) 

NX** NX8 Sistem mobil terestru NX8 27,0 20,0 А.4.2-7 

NR** NR7 Sistem mobil terestru NR7 (Radiomicrofon, 

7 MHz) 

68,0 1,5 А.4.2-8 

NR** NR8 Sistem mobil terestru NR8 (Radiomicrofon, 

8 MHz) 

68,0 1,5 А.4.2-9 

NS** NS7 Sistem mobil NS7 (legătura OB, stereo, 

necompandată) 

86,0 10,0 А.4.2-10 

NS** NS8 Sistem mobil NS8 (legătura OB, stereo, 

necompandată) 

86,0 10,0 А.4.2-11 

                                                 

**  Criteriile de protecţie pentru acest sistem la elaborarea planului nu au fost utilizate din lipsa 

asignărilor  respective în situaţia etalon (a se vedea introducerea la Capitolul dat). 
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TABELUL А.4.2-1 (continuare) 

Codul 

tipului 

sistemului 

Codul 

secundar, 

utilizat în 

software 

pentru 

planificare 

Tipul sistemului 

Intensitatea 

protejată a 

cîmpului 

(дБ(мкВ/м)) 

Înălţimea 

receptorului 

(m) 

Tabelul 

raporturilor 

de protecţie 

NT** NT7 Sistemul mobil NT7 (interfon, 

necompandat) 

31,0 1,5 А.4.2-12 

NT NT8 Sistem mobil NT8 (interfon, necompandat) 31,0 1,5 А.4.2-13 

NA NA8N Sistem mobil digital terestru NA8N 

(necritic) 

13,0 20,0 А.4.2-14 

NA NA8C Sistem mobil digital terestru NA8C 

(sensibil) 

13,0 20,0 А.4.2-15 

NB NB7N Masca generală fixă necritică – 10,0 (a se vedea-

anexa) 

NB NB7C Masca generală fixă sensibilă – 10,0 (a se vedea 

anexa) 

NB NB8N Masca generală fixă necritică – 10,0 (a se vedea 

anexa) 

NB NB8C Masca generală fixă sensibilă  – 10,0 (a se vedea 

anexa) 

XG XG8 Sistem de radionavigaţie aeronautică XG8 

(radarele aeroporturilor, 4 MHz, canal 36 

(Marea Britanie)) 

–12,0 7,0 А.4.2-25 

PL PL8 Sistem de radionavigaţie aeronautică PL8 

(radare, valori artificiale) 

0,0 1,5 А.4.2-25 

NY X7N Sistem mobil terestru X7N (VHF) 28,0 1,5 А.4.2-26 

NY X7C Sistem mobil terestru X7C (VHF) 28,0 1,5 А.4.2-27 

NY X8N Sistem mobil terestru X8N (VHF) 28,0 1,5 А.4.2-28 

NY X8C Sistem mobil terestru X8C (VHF) 28,0 1,5 А.4.2-29 

NY Y8N Sistem mobil terestru Y8N, 480 MHz 31,0 1,5 А.4.2-28 

NY Y8C Sistem mobil terestru Y8C, 480 MHz 31,0 1,5 А.4.2-29 

NY Z8N Sistem mobil terestru Z8С, 620 MHz 33,0 1,5 А.4.2-28 

NY Z8C Sistem mobil terestru Z8C, 620 MHz 33,0 1,5 А.4.2-29 

                                                 

 Criteriile de protecţie pentru acest sistem la elaborarea Planului nu s-au utilizat din lipsa 

asignărilor  respective în situaţia etalon (a se vedea introducerea la prezentul Capitol). 
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TABELUL А.4.2-1 (sfîrşit) 

Codul 

tipului 

sistemului 

Codul 

secundar, 

utilizat în 

software 

pentru 

planificare  

Tipul sistemului 

Intensitatea 

protejată a 

cîmpului 

(dB(µV/m)) 

Înălţimea 

receptorului 

(m) 

Tabelul 

raporturilor 

de protecţie 

XA8** ZA8C Telescop radioastronomic cu o oglindă la 

utilizarea măştii sensibile DVB-T 

–39,0 50,0 А.4.2-5 

XA8** ZA8N Telescop radioastronomic cu o oglindă la 

utilizarea măştii necritice DVB-T 

–39,0 50,0 А.4.2-6 

XB8** ZB8C Sistem radioastronomic VLBI  la utilizarea 

măştii sensibile DVB-T 

2,0 50,0 А.4.2-5 

XB8** ZB8N Sistem radioastronomic VLBI  la utilizarea 

măştii necritice DVB-T 

2,0 50,0 А.4.2-6 

 ZC8C** Interferometria radioastronomică la 

utilizarea măştii sensibile DVB-T 

–22,0 50,0 А.4.2-5 

 ZC8N** Interferometria radioastronomică la 

utilizarea măştii necritice DVB-T 

–22,0 50,0 А.4.2-6 

NOTE LA TABELUL А.4.2-1. – calculele intensităţii cîmpului (dB(µV/m)) semnalului de televiziune perturbator 

admisibil pentru cazurile generale ale serviciilor fixe şi mobile se prezintă în Completarea la Anexa dată. 

 

                                                 

**  Criteriile de protecţie pentru acest sistem nu au fost utilizate la elaborarea Planului din lipsa 

asignărilor respective în situaţia etalon (a se vedea introducerea la Capitolul dat). 
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TABELUL А.4.2-2 

Sistemul transferabil 7 MHz, utilizat în Olanda, FF7 

f (MHz) –5,5 –4,5 –3,5 0 3,5 4,5 5,5 

RP (dB) –46 –39 7 11 7 –39 –46 

TABELUL А.4.2-3 

Sistemul transferabil 8 MHz, utilizat în Olanda, FF8 

f (MHz) –6 –5 –4 0 4 5 6 

RP (dB) –46 –39 7 11 7 –39 –46 

TABELUL А.4.2-4 

Sistemul Point-to-Multipoint (punct-multi punct) (P-MP), utilizat în Ucraina, FH8 

f (MHz) –6,0 –4,2 –3,9 –3,4 0,0 3,4 3,9 4,2 6,0 

RP (dB) –65,0 –54,0 –4,0 –1,0 –1,0 –1,0 –4,0 –54,0 –65,0 

TABELUL А.4.2-5 

Radioastronomia la utilizarea măştii sensibile DVB-T, ZA8C, ZB8C, ZC8C 

Abs(f ) (MHz) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

RP (dB) –71,0 –66,0 –41,0 –9,0 –6,0 –4,0 –3,0 –2,0 –1,0 –1,0 

TABELUL А.4.2-6 

Radioastronomia la utilizarea măştii necritice DVB-T, 2A8N, ZB8N, ZC8N 

Abs(f) (MHz) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

RP (dB) –61,0 –56,0 –37,0 –9,0 –6,0 –4,0 –3,0 –2,0 –1,0 –1,0 

TABELUL А.4.2-7 

Sisteme mobile terestre, NX8 

Abs(f ) 

(MHz) 
10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,0 1,0 0,0 

RP (dB) –70,5 –67,9 –65,8 –64,3 –63,0 –61,8 –61,2 –52,3 –24,0 –23,2 –23,2 –23,2 –23,2 

TABELUL А.4.2-8 

Radiomicrofon , NR7 

Abs(f ) (MHz) 10,5 8,8 7,0 5,2 3,7 3,3 3,2 0,0 

RP (dB) –49,0 –49,0 –44,0 –39,0 –34,0 8,0 13,0 13,0 
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TABELUL А.4.2-9 

Radiomicrofon, NR8 

Abs(f ) (MHz) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,2 3,8 3,6 0,0 

RP (dB) –50,0 –50,0 –45,0 –40,0 –35,0 7,0 12,0 12,0 

TABELUL А.4.2-10 

Legătura ОВ (stereo, fără compandare), NS7 

Abs(f ) (MHz) 10,5 8,8 7,0 5,2 3,7 3,3 3,2 0,0 

RP (dB) –17,0 –16,0 –11,0 –8,0 –4,0 37,0 44,0 44,0 

TABELUL А.4.2-11 

Legătura ОВ (stereo, fără compandare), NS8 

Abs(f ) (MHz) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,2 3,8 3,6 0,0 

RP (dB) –18,0 –17,0 –12,0 –9,0 –5,0 36,0 43,0 43,0 

TABELUL А.4.2-12 

Interfon, NT7 

Abs(f ) (MHz) 10,5 8,8 7,0 5,2 3,7 3,3 3,2 0,0 

RP (dB) –96,0 –91,0 –84,0 –79,0 –69,0 –19,0 –13,0 –13,0 

TABELUL А.4.2-13 

Interfon, NT8 

Abs(f ) (MHz) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,2 3,8 3,6 0,0 

RP (dB) –97,0 –92,0 –85,0 –80,0 –70,0 –20,0 –14,0 –14,0 

TABELUL А.4.2-14 

Sistem mobil digital terestru, NA8N (necritic) 

Abs(f ) (MHz) 7,5 6,2 5,0 3,8 2,5 1,2 0,0 

RP (dB) –63,0 –57,0 –50,0 –7,0 –5,0 –5,0 –5,0 

TABELUL А.4.2-15 

Sistem mobil digital terestru, NA8C (sensibil) 

Abs(f ) (MHz) 7,5 6,2 5,0 3,8 2,5 1,2 0,0 

RP (dB) –73,0 –67,0 –60,0 –7,0 –5,0 –5,0 –5,0 
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TABELUL А.4.2-16 

RLS 1 Tip 1, AB8N (necritic) 

Abs(f ) (MHz) 17 15 9 7,5 6,5 6 4 1 0 

RP 10% (dB) –80,6 –63,79 –47,1 –44,4 –11,7 –8,8 –4,1 –1,1 –1 

TABELUL А.4.2-17 

RLS 1 Tip 1, AB8C (sensibil) 

Abs(f ) (MHz) 17 15 9 7,5 6,5 6 4 1 0 

RP 10% (dB) –90,66 –63,9 –47,3 –45,4 –11,8 –8,8 –4,1 –1,1 –1 

TABELUL А.4.2-18 

RLS 1 Tip 2, AC8N (necritic)  

RLS 2 Tip 2, BC8N (necritic) 

Abs(f ) (MHz) 16 14 8 6,5 6 5 4 2 0 

RP 10% (dB) –82,8 –64 –49,2 –45,8 –45,39 –12,1 –7,25 –4 –4 

TABELUL А.4.2-19 

RLS 1 Tip 2, AC8C (sensibil)  

RLS 2 Tip 2, BC8C (sensibil) 

Abs(f ) (MHz) 16 14 8 6,5 6 5 4 2 0 

RP 10% (dB) –92,4 –64,3 –49,4 –46,28 –46,26 –12,2 –7,27 –4 –4 

TABELUL А.4.2-20 

RLS 2 Tip 1, BA8N (necritic) 

RLS 2 Tip 1, BD8N (necritic)  

Abs(f ) (MHz) 16 15 6,5 6 5,5 5 4 2,5 0 

RP 10% (dB) –81,3 –66,4 –44,1 –34 –12 –9 –5,9 –3,5 –2,8 

TABELUL А.4.2-21 

RLS 2 Tip 1, BA8C (sensibil) 

RLS 2 Tip 1, BD8C (sensibil) 

Abs(f ) (MHz) 16 15 6,5 6 5,5 5 4 2,5 0 

RP 10% (dB) –90,9 –66,5 –44,9 –39 –12 –9 –6 –3,5 –2,8 
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TABELUL А.4.2-22 

RLS 2 Tip 2, BB8N (necritic) 

Abs(f ) (MHz) 17 15 10 9 8,5 8 7 4 0 

RP 10% (dB) –79,4 –61,2 –46,3 –43,2 –43 –19,9 –8,7 –2,9 0 

TABELUL А.4.2-23 

RLS 2 Tip 2, BB8C (sensibil) 

Abs(f ) (MHz) 17 15 10 9 8,5 8 7 4 0 

RP 10% (dB) –89,4 –61,3 –46,5 –43,4 –43 –20,2 –8,7 –2,9 0 

TABELUL А.4.2-24 

Radionavigaţie aeronautică RSBN, BL8 

Radionavigaţie aeronautică RSBN, BN8 

Radionavigaţie aeronautică RSBN, BY8 

Radionavigaţie aeronautică RSBN, BX8 

Abs(f ) (MHz) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 

RP 10% (dB) –65,0 –50,0 –27,0 –16,0 –5,0 0,0 0,0 

TABELUL А.4.2-25 

Radare CH36 ale aeroportului (Marea Britanie), XG8 

Radare (Polonia), semnificaţii artificiale, PL8 

Abs(f ) (MHz) 5,0 4,0 3,0 0,0 

RP (dB) –79,0 –40,0 0,0 0,0 

TABELUL А.4.2-26 

Mobil terestru VHF, X7N 

Abs(f ) (MHz) 3,7 3,3 0,0 

RP (dB) –55,0 –17,0 –10,0 

TABELUL А.4.2-27 

Mobil terestru VHF, X7C 

Abs(f ) (MHz) 3,7 3,3 0,0 

RP (dB) –65,0 –17,0 –10,0 
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TABELUL А.4.2-28 

Mobil terestru VHF, X8N 

Mobil terestru 480 MHz, Y8N 

Mobil terestru 620 MHz, Z8N 

Abs(f ) (MHz) 4,2 3,8 0,0 

RP (dB) –55,0 –17,0 –10,0 

TABELUL А.4.2-29 

Mobil terestru VHF, X8C 

Mobil terestru 480 MHz, Y8C 

Mobil terestru 620 MHz, Z8C 

Abs(f ) (MHz) 4,2 3,8 0,0 

RP (dB) –65,0 –17,0 –10,0 
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COMPLETARE  

LA ANEXA 4.2 

Calculul intensităţii cîmpului semnalului de televiziune perturbator admisibil  

pentru cazurile generale de servicii fixe şi mobile, 

care se utilizează pentru elaborarea Planului 

Intensitatea cîmpului, Е, a semnalului de televiziune perturbator admisibil pentru cazurile generale 

de servicii fixe şi mobile se calculează conform formulei: 

 Е = 37 + F  Gi +LF + 10 log (Bi) + PO + 20 log f – K  dB(мкВ/м), (1) 

где:  

 F: coeficientul de zgomot al receptorilor staţiei de bază sau staţiei mobile ale 

serviciul mobil terestru (SMT) (dB) 

 Bi: lărgimea de bandă a staţiei de sol de radiodifuziune (MHz) 

 Gi: cîştigul antenei de recepţie (dBи) 

 LF: pierderile în linia fider a antenei de cablu (dB) 

 f: frecvenţa centrală a staţiei perturbatoare (MHz) 

 PO: perturbaţii artificiale (dB) (valoarea tip este de 1 dB pentru banda VHF şi 0 dB 

pentru banda UHF) 

 K: coeficientul de corecţie al acoperirii (în  DVB-T), care se prezintă în Tabelele 

 АР4.2-4 şi АР4.2-5 (dB). 

Pentru cazul general al serviciului fix, care se bazează pe informaţia, care se conţine în 

Recomandările  ITU -R F.758-4, ITU -R F.1670-1 şi ITU -R SM.851-1, au fost utilizate 

următoarele valori ale F, Gi, LF şi PO: 

TABELUL АP4.2-1 

Frecvenţa (MHz) 174–230 500 800 

F (dB) 5 5 5 

Gi (dBi) 9 14 16 

LF (dB) 4 5 5 

PO (dB) 1 0 0 

F  G + LF + PO 1 4 6 

În banda UHF, variaţia (F  G + LF + PO) cu frecvenţa relativă de 500 MHz, se calculează cu ajutorul 

formulei: 10 log (f/500). 
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Pentru cazul general al serviciul mobil terestru (staţii de bază) au fost utilizate următoarele valori 

ale F, Gi, LF şi PO: 

                                                                                   TABELUL АP4.2-2 

Frecvenţa (MHz) 174 230 470 790 862 

F (dB) 8 8 4 3 3 

Gi (dBi) 6 8 12 17 17 

LF (dB) 2 2 2 4 4 

PO (dB) 1 1 0 0 0 

F – Gi + LF  + PO 5 3 –6 –10 –10 

Pentru cazul general al serviciului mobil terestru (staţii mobile) au fost utilizate următoarele valori 

ale F, Gi, LF и PO: 

TABELUL АP4.2-3 

Frecvenţa (MHz) 174 230 470 790 862 

F (dB) 11 11 7 7 7 

Gi (dBi) 0 0 0 0 0 

LF (dB) 0 0 0 0 0 

PO (dB) 1 1 0 0 0 

F – Gi + LF + PO 12 12 7 7 7 

Calculul coeficientului de corecţie a acoperirii K 

Coeficientul de corecţie al acoperirii se notează cu litera K (dB). Acest coeficient trebuie să fie 

inclus în ecuaţie (1) la calcularea bruiajului staţiei de recepţie - victime. 

Pentru calculul coeficientului de corecţie a acoperirii К, trebuie: 

– de calculat benzile de frecvenţă acoperite, Bo 

  Bo = Min (Bv, (Bv + Bi)/2 – f), (2) 

где: 

 Bv: lărgimea de bandă a receptorului atins 

 Bi: lărgimea de bandă a semnalului perturbator 

 f: diferenţa dintre frecvenţa centrală a sistemului serviciului fix şi frecvenţa centrală 

a semnalului perturbator (DVB-T). 
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TABELUL АP4.2-4 

Pentru cazurile măştii necritice DVB-T 

Banda de frecvenţă acoperită, Bo Coeficient pentru acoperire K (dB) 

Bo = Bv 0 

Bv > Bo >10
–4

 Bv 10 log10 (Bo/Bv) 

10
–4

 Bv > Bo > –0,5 –40 

Bo = –1 –45 

Bo = –2 –52 

Bo = –4 –60 

Bо = –8 –77 

TABELUL АP4.2-5 

Pentru cazurile măştii sensibile DVB-T 

Banda de frecvenţă acoperită, Bo Coeficient pentru acoperireK (dB) 

Bo = Bv 0 

Bv > Bo > 10
–5

 Bv 10 log10 (Bo/Bv) 

10
–5

 Bv > Bo > –0,5 –50 

Bo = –1 –55 

Bo = –2 –62 

Bo = –4 –70 

Bо = –8 –87 

Trebuie de menţionat faptul, că coeficientul de acoperire, K, este calculat cu luarea în consideraţie a 

punctelor de întrerupere a măştii DVB-Т, care se prezintă în Capitolul  3 al Anexei 2 la prezentul 

Acord. 

Unde: Bo, Bi şi Bv  se prezintă în figura, ce urmează. 
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FIGURA АP4.2-1 

Exemple 

Se admite, că:  

Bv = 0,2 MHz 

Bi = 8 MHz 
 

                                                                         Cazul DVB-T necritic 

f (MHz) 3,8 4,0 4,1 4,8 

Bo (MHz) 0,3 0,1 0 –0,7 

K (dB) 0 10 log (0,1/0,2) = 3 dB –40 A se vedea 

mai jos 

K = –42 

Exemplu de interpolare 

F = 4,8 MHz din exemplul de mai sus 

Devierea= –Bo = 0,7 MHz 

Din tabelul АР4.2-4 pentru caz necritic: 

0,5 MHz –40 dB 

1 MHz –45 dB 

K = ((0,7 – 0,5)/(1,0 – 0,5))*(–45 – (–40)) – 40 

K = –42 dB 
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ANEXA 4.3 

Criteriile de protecţie pentru T-DAB, perturbat de  

alte servicii primare 

Raporturile de protecţie pentru T-DAB, perturbat de alte servicii primare, care se prezintă în 

tabelele А.4.3-1, А.4.3-2–А.4.3-5 ale Anexei date şi sunt luate din Recomandările ITU -R BS.1660-

2 "Baza tehnică pentru planificarea radiodifuziunii sonore digitale terestre în banda VHF" (p. 3.5. al 

Completării 1 la Anexa 1 la Recomandarea "Sistemul T-DAB, supus perturbaţiilor de serviciile, 

care nu sunt servicii de radiodifuziune"). 

Intensitatea cîmpului, care trebuie să fie protejată pentru T-DAB în banda  III,  este de 

58 dB(µV/m). Informaţia suplimentară privind intensitatea minimă a cîmpului pentru T-DAB se 

prezintă în Capitolul 3. 

TABELUL А.4.3-1** 

Codul tipului 

sistemului 
Tipul sistemului   

Tabelul 

raporturilor de 

protecţie 

AL** Sistem mobil aeronautic (OR) AL А.4.3-2 

CA** Sistem fix CA  А.4.3-3 

DA** Sistem mobil aeronautic (OR) DA А.4.3-2 

DB** Sistem mobil aeronautic (OR) DB А.4.3-3 

IA** Sistem fix IA А.4.3-3 

MA Sistem mobil terestru MA А.4.3-3 

MT Sistem mobil şi sistem fix MT (transportabile) А.4.3-3 

MU** Sistem mobil MU (de putere mică) А.4.3-4 

M1 Sisteme mobile M1 (de bandă îngustă FM, 12,5 kHz)
()

 А.4.3-3 

M2** Sistem mobil M2 (de bandă îngustă) А.4.3-3 

RA1**, RA2** Sisteme mobile RA1 şi RA2 (de bandă îngustă FM, 

12,5 kHz)
(2) 

А.4.3-3 

R1** Sistem mobil terestru R1 (telemetria medicală) А.4.3-5 

R3** Sistem mobil R3 (telecomandă) А.4.3-3 

R4** Sistem mobil R4 (telecomandă) А.4.3-3 

XA** Sistem mobil terestru ХА (radiodifuziune mobilă privată) А.4.3-3 

XB** Sistemul fix ХВ (semnalizare de avarie) А.4.3-3 

XE** Sistem mobil aeronautic (OR) ХЕ А.4.3-3 

XM** Sistem mobil terestru ХМ (radiomicrofoane VHF) А.4.3-3 

Pentru tabelele ulterioare ale Anexei date: 

                                                 

**  Criteriile de protecţie pentru acest sistem  nu s-au folosit la elaborarea Planului din lipsa 

asignărilor respective în situaţia etalon (a se vedea de asemenea introducerea la acest Capitol).  

()
 Se presupune că frecvenţa T-DAB este mai înaltă decît frecvenţa staţiei radio mobile private. 



- 266 - 

 

 

 

 f: diferenţa frecvenţelor (MHz), adică frecvenţa centrală a altui serviciu 

perturbator minus frecvenţa centrală a blocului  T-DAB, care este perturbat; 

 RP: raportul de protecţie necesar (dB). 

TABELUL А.4.3-2 

AL, DA 

f (MHz) –0,9 –0,8 –0,6 –0,4 –0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 

RP 1% (dB) –66 –6,6 2,7 3,2 4,1 6,5 4,1 3,2 2,7 –6,6 –66 

TABELUL А.4.3-3 

CA, DB, IA, MA, MT, M1, M2, RA1, RA2, R3, R4, XA, XB, XE, XM 

f (MHz) –0,9 –0,8 –0,6 –0,4 –0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 

RP 1% (dB) –60 –6,6 2,7 3,2 4,1 6,5 4,1 3,2 2,7 –6,6 –60 

TABELUL А.4.3-4 

MU 

f (MHz)  –2,0 –1,9 –1,8 –1,7 –1,6 –1,5 –1,4 –1,3 –1,2 –1,1 

RP 1% (dB)  –48,0 –47,9 –47,1 –46,7 –46,4 –46,0 –45,4 –45,1 –43,9 –38,4 

f (MHz) –1,0 –0,9 –0,8 –0,8 –0,7 –0,6 –0,5 –0,4 –0,3 –0,2 –0,1 

RP 1% (dB) –37,5 –28,9 –12,9 –4,9 –1,0 2,1 3,5 4,3 4,1 4,4 4,1 

f (MHz) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 

RP 1% (dB) 4,0 4,1 4,4 4,1 4,3 3,5 2,1 –1,0 –4,9 –12,9 –28,9 

f (MHz) 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

RP 1% (dB) –37,5 –38,4 –43,9 –45,1 –45,4 –46,0 –46,4 –46,7 –47,1 –47,9 –48,0 

TABELUL А.4.3-5 

R1 

f (MHz) –0,8 0 0,8 

RP 1% (dB) –66 –66 –66 
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ANEXA 4.4 

Criteriile de protecţie pentru sistemul DVB-T, care este supus perturbaţiilor 

din partea altor servicii primare 

 Raporturile de protecţie pentru sistemul DVB-T (canal gaussian, 64- QAM cu viteza 

codului 2/3), supus perturbaţiilor din partea altor servicii primare, care au fost enumerate în Tabelul 

А.4.4-1, se prezintă în Tabelele А.4.4-2–А.4.4-14 ale Anexei date. Ele au fost extrase din ITU -R 

ВТ.1368-6 (Criterii de planificare pentru servicii de televiziune digitală terestră în diapazoanele 

VHF/UHF). În această Recomandare se prezintă informaţia despre valorile intensităţii cîmpului, 

care trebuie să fie protejată, pentru diferite variante ale sistemului DVB-T. Pe lîngă aceasta, se 

prezintă informaţia despre valorile intensităţii protejate a cîmpului şi raporturile С/N pentru diferite 

variante ale sistemului DVB-T, precum şi despre regimurile de recepţie se prezintă în Capitolul 3. 

 În Tabelul А.4.4-15 se prezintă coeficienţii de corecţie pentru diferite variante ale 

sistemului DVB-T şi regimuri de recepţie referitor la canalul gaussian al sistemului DVB-T 64-

QAM cu viteza codului 2/3. valorile, care se prezintă în Tabelul А.4.4-15, trebuie să fie adăugate la 

raporturile de protecţie pentru canalul gaussian al sistemului DVB-T 64-QAM cu viteza codului 

2/3. 
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TABELUL А.4.4-1 

Criteriile de protecţie pentru sistemul DVB-T, care este supus perturbaţiilor din partea altor servicii primare 

Codul 

tipului 

sistemului 

(STC) 

Codul secundar, 

utilizat în 

software pentru 

planificare 

Tipul sistemului 

Raportul de 

protecţie pentru 

semnalul canalului 

gaussian DVB-T 

64-QAM 2/3: 

TABELUL 

AA2 BB Sistemul de radionavigaţie aeronautică ВВ (RLS 2, 

Tip 2, transmisia de pe aeronavă , 8 MHz) 

А.4.4-5 

AA8 BL Sistemul de radionavigaţie aeronautică BL (RSBN, 

transmisia terestră, 0,7 iлi 0,8 MHz) 

А.4.4-6 

AA8 BN Sistemul de radionavigaţie aeronautică BN (RSBN, 

transmisia de pe aeronavă, 3 MHz) 

А.4.4-3 

AA8 BX Sistemul de radionavigaţie aeronautică BX (RSBN, 

transmisia terestră, 3 MHz)  

А.4.4-3 

AA8 BY Sistemul de radionavigaţie aeronautică BY (RSBN, 

transmisia de pe aeronavă, 0,7 MHz) 

А.4.4-6 

AB AB Sistemul de radionavigaţie aeronautică АВ (RLS 1, 

transmisia terestră de tipul 1, 6 MHz)  

А.4.4-2 

AB AC Sistemul de radionavigaţie aeronautică АС (RLS 1, 

transmisia terestră de tipul 2, 3 MHz)  

А.4.4-3 

BA BA Sistemul de radionavigaţie aeronautică ВА (RLS 2, 

transmisia de pe aeronavă de tipul 1, 4 MHz) 

А.4.4-4 

BC BC Sistemul de radionavigaţie aeronautică ВС (RLS 2, 

transmisia terestră de tipul 2, 3 MHz) 

А.4.4-3 

BD BD Sistemul de radionavigaţie aeronautică BD (RLS 2, 

transmisia terestră de tipul 1, 4 MHz) 

А.4.4-4 

FF FF Sistem fix FF (transportabil, 1,2 MHz) А.4.4-9 

FI FI Sistem fix FI (transportabil, 2 MHz) А.4.4-7 

FH FH Sistem fix FH (lărgimea de bandă mai mare de 250 

kHz) 

А.4.4-8, А.4.4-9 

FH FJ Sistem fix FJ (lărgimea de bandă pînă la 250 kHz) А.4.4-11, А.4.4-12 

FK FK Sistem fix general FK (lărgimea de bandă mai mare de 

250 kHz) 

А.4.4-8, А.4.4-9 

FK FL Sistem fix general FL (lărgimea de bandă pînă la 250 

kHz) 

А.4.4-11, А.4.4-12 

NA NA Sistem mobil terestru NA (digital, 3 MHz) А.4.4-3 

NA NC Sistem mobil terestru NC (digital, 5 MHz) А.4.4-10 

NB NB Sistem mobil general NB А.4.4-11, А.4.4-12 

NY OX Sistem mobil terestru OX în banda VHF А.4.4-11, А.4.4-12 

NY OY Sistem mobil terestru OY pe frecvenţa 480 MHz А.4.4-12 

NY OZ Sistem mobil terestru OZ pe frecvenţa 620 MHz А.4.4-12 

XG XG Sistem de radionavigaţie aeronautică XG (radarele 

aeroporturilor, 4 MHz, canal 36 (Marea Britanie)) 

А.4.4-4 

− − Sistem mobil terestru (CDMA - 1Х) А.4.4-13 

− − Sistem mobil terestru (CDMA - 3Х) А.4.4-14 
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TABELUL А.4.4-2 

Raporturile de protecţie pentru semnalul gaussian al sistemului DVB-T 8 MHz 64-QAM cu viteza codului 2/3, 

care este perturbat de sistemul АВ 

f (MHz) −13 −5,5 −4,75 0 4,75 5,5 13 

RP (dB) −40 10 11 16 11 10 −40 

TABELUL А.4.4-3 

Raporturile de protecţie pentru semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 8 MHz 64-QAM cu viteza 

codului 2/3, care este perturbat de sistemele AC, BC, BN, BX şi NA  

f (MHz) −12 −4 −3,25 0 3,25 4 12 

RP (dB) −37 9 14 19 14 9 −37 

TABELUL А.4.4-4 

Raporturile de protecţie pentru semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 8 MHz 64-QAM cu viteza 

codului 2/3, care este perturbat de sistemele BA, BD şi XG 

f (MHz) −12 −4,5 −3,75 0 3,75 4,5 12 

RP (dB) −38 8 13 18 13 8 −38 

TABELUL А.4.4-5 

Raporturile de protecţie pentru semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 8 MHz 64-QAM cu viteza 

codului 2/3, care este perturbat de sistemul BB 

f (MHz) −14 −6,5 −5,75 0 5,75 6,5 14 

RP (dB) −41 5 10 15 10 5 −41 

TABELUL А.4.4-6 

Raporturile de protecţie pentru semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 8 MHz 64-CAM cu viteza 

codului 2/3, care este perturbat de sistemele BL, BY 

f (MHz) −12 −4,5 −3,9 0 3,9 4,5 12 

RP (dB) −38 −33 −3 −3 −3 −33 −38 
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TABELUL А.4.4-7 

Raporturile de protecţie pentru semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 8 MHz 64-QAM cu viteza 

codului 2/3, care este perturbat de sistemul FI 

f (MHz) −12 −4,5 −3,75 0 3,75 4,5 12 

RP (dB) −45 −27 1 4 1 −27 −45 

TABELUL А.4.4-8 

Raporturile de protecţie pentru semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 7 MHz 64-QAM cu viteza 

codului 2/3, care este perturbat de sistemele FH şi FK 

f (MHz) −10,5 −4 −3,25 0 3,25 4 10,5 

RP (dB) −44 −26 1 3 1 −26 −44 

TABELUL А.4.4-9 

Raporturile de protecţie pentru semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 8 MHz 64-QAM cu viteza 

codului 2/3, care este perturbat de sistemele FF, FH şi FK  

f (MHz) 12 −4,5 −3,9 0 3,9 4,5 12 

RP (dB) −45 −27 0 2 0 −27 −45 

TABELUL А.4.4-10 

Raporturile de protecţie pentru semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 8 MHz 64-QAM cu viteza 

codului 2/3, care este perturbat de sistemul NC 

f (MHz) −12 −5 −4,25 0 4,25 5 12 

RP (dB) −39 7 12 17 12 7 −39 

TABELUL А.4.4-11 

Raporturile de protecţie pentru semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 7 MHz 64-QAM cu viteza 

codului 2/3, care este perturbat de sistemele OX, FJ, FL şi NB 

f (MHz) −10,5 −4 −3,4 0 3,4 4 10,5 

RP (dB) −37 −32 −2 −2 −2 −32 −38 
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TABELUL А.4.4-12 

Raporturile de protecţie pentru semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 8 MHz 64-QAM cu viteza 

codului 2/3, care este perturbat de sistemele OX, OY, OZ, FJ, FL şi NB 

f (MHz) −12 −4,5 −3,9 0 3,9 4,5 12 

RP (dB) −38 −33 −3 −3 −3 −33 −38 

TABELUL А.4.4-13 

Raporturile de protecţie pentru semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 8 MHz 64-QAM cu viteza 

codului 2/3, care este perturbat de emisiile din partea CDMA -1X (măsurate) 

f (MHz) –12 –4,5 –3,75 0 3,75 4,5 12 

RP (dB) –38 –20 –3 10 –3 –20 –38 

Caracteristicile semnalului perturbator: 

Modularea:   QPSK 

Lărgimea de bandă:  1,25 MHz (99%) 

TABELUL А.4.4-14 

Raporturile de protecţie pentru semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 8 MHz 64 QAM cu viteza 

codului 2/3, care este perturbat de emisiile din partea CDMA-3X (măsurate) 

f (MHz) –12 –4,5 –3,75 0 3,75 4,5 12 

RP (dB) –38 8 13 18 13 8 –38 

Caracteristicile semnalului perturbator: 

Modularea:   QPSK 

Lărgimea de bandă:  4 MHz (99%) 
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TABELUL А.4.4-15 

Factorii de corecţie pentru raporturile de protecţie (dB) pentru diferite variante ale sistemului raportat la 

semnalul canalului gaussian al sistemului DVB-T 64-QAM 2/3, care este perturbat  

de alte servicii primare, pentru diferite condiţii de recepţie 

Varianta 

sistemului DVB-T 

Canal 

gaussian 

Recepţia fixă Recepţia 

portabilă în 

exterior 

Recepţia 

portabilă în 

interior 

Recepţia 

mobilă 

QPSK 1/2 –13,5 –12,5 –10,3 –10,3 –7,3 

QPSK 2/3 –11,6 –10,5 –8,2 –8,2 –5,2 

QPSK 3/4 –10,5 –9,3 –6,9 –6,9 –3,9 

QPSK 5/6 –9,4 –8,1 –5,6 –5,6 –2,6 

QPSK 7/8 –8,5 –7,1 –4,5 –4,5 –1,5 

16-QAM 1/2 –7,8 –6,8 –3,6 –3,6 –1,6 

16-QAM 2/3 –5,4 –4,3 –2,0 –2,0 1,0 

16-QAM 3/4 –3,9 –2,7 –0,3 –0,3 2,7 

16-QAM 5/6 –2,8 –1,5 1,0 1,0 4,0 

16-QAM 7/8 –2,3 –0,9 1,7 1,7 4,7 

64-QAM 1/2 –2,2 –1,2 1,0 1,0 4,0 

64-QAM 2/3 0,0 1,1 3,4 3,4 6,4 

64-QAM 3/4 1,6 2,8 5,2 5,2 8,2 

64-QAM 5/6 3,0 4,3 6,8 6,8 9,8 

64-QAM 7/8 3,9 5,3 7,9 7,9 10,9 
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ANEXA 4.5 

Ipotezele de lucru, care se referă la alte servicii terestre primare, care au fost 

utilizate pentru elaborarea Planului GE06 pentru radiodifuziune digitală 

Prezenta anexă reprezintă o culegere a ipotezelor de lucru, care au fost utilizate la întocmirea 

Planului digital GE06.  

În timpul elaborării Planului digital au fost utilizate următoarele ipoteze:  

1 La planificare, se admite faptul, că staţiile de emisie şi recepţie pentru sistemul de 

radionavigaţie aeronautică, utilizate în Marea Britanie în banda de frecvenţă 590–598 MHz, 

amplasate în acelaşi loc, antenele lor sunt nedirecţionale, iar antena de recepţie este amplasată la 

înălţimea de 7 m de asupra solului.  

2 În cazul lipsei valorilor declarate ale înălţimii de asupra nivelului solului ca înălţime 

eficientă a antenei pentru staţiile de emisie în alte servicii primare au fost acceptate următoarele 

valori:  

− staţia aeronavei a serviciului de radionavigaţie aeronautică: 10 000 m; 

– staţia terestră a serviciului de radionavigaţie aeronautică: 37,5 m; 

– staţia serviciului fix: 37,5 m; 

– staţia de bază a serviciului mobil terestru: 37,5 m. 

3 În cazul lipsei valorilor în Raportul RRC -04 au fost admise următoarele înălţimi ale 

antenei de recepţie predefinit pentru staţiile altor servicii primare: 

– staţia aeronavei a serviciului de radionavigaţie aeronautică: 10 000 m; 

– staţia serviciului fix: 10 m; 

– staţia de bază a serviciului mobil: 20 m: 

– staţia mobilă a serviciului mobil: 1,5 m; 

 staţia de recepţie de sol a serviciului de radionavigaţie aeronautică: 10 m. 

4 În cazul lipsei valorilor declarate ale puterii efective emise valorile p.e.e. se calculează 

ca suma puterii, transmise pe antenă, şi cîştigul antenei.  

5 Deoarece Registrul internaţional al frecvenţelor (RIF) nu conţine informaţia despre 

directivitatea antenei de emisie pentru alte servicii primare şi Raportul RRC -04 nu conţine 

informaţii cu privire la această întrebare, a fost acceptată ipoteza, că nu sunt date despre 

încrucişarea directivităţii în cazul antenelor de recepţie pentru orice unghi.  

6 În cazul, cînd lăţimea declarată a razei este mai mică decît lăţimea calculată a razei cu 

mai mult de 10°, atunci a fost utilizată lăţimea calculată a razei. 

7 În cazul, cînd azimutul declarat al radiaţiei maxime se deosebea de azimutul calculat cu 

mai mult de 3°, atunci s-a utilizat azimutul calculat.  

8 Antena a fost considerată nedirecţională, dacă cîştigul antenei a fost mai mic de 3,7 dB. 

9 Polarizarea "U" (neindicată) s-a utilizat, dacă nu au fost prezentate datele despre 

polarizare.  
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10 Deoarece datele despre staţiile de emisie tipice (care utilizează tipul declaraţiei T14) nu 

conţin informaţia cu privire la receptorii legaţi cu ele, în timpul întocmirii Planului nu au fost 

calculate perturbaţiile de la declaraţiile digitale de radiodifuziune cauzate asignărilor în formă de 

staţii tipice, care sunt incluse în situaţia etalon.  

11 În cazul, cînd Registrul internaţional al frecvenţelor nu conţinea informaţia despre codul 

tipului sistemului, pentru aceste asignări s-a utilizat codul general al tipului sistemului.  

12 În cazul, cînd zona de deservire declarată a staţiei de emisie sau a staţiei de recepţie în 

alte servicii primare a acoperit teritoriul ţării vecine, zona de deservire a acestei staţii se limita cu 

hotarele naţionale ale administraţiei, care este responsabilă pentru staţia examinată  
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ANEXA 3* 

Caracteristicile de bază, care trebuie să fie prezentate 

la aplicarea Acordului 

Semnele convenţionale, utilizate în Tabelele А.1, А.2 şi А.3 

 

X Informaţie obligatorie 

+ Informaţia obligatorie în cazurile indicate în coloana 2 

O Informaţia facultativă 

C Informaţia obligatorie în cazul utilizării ei ca bază pentru coordonarea cu altă administraţie  
 

Citirea tabelelor 

La baza regulilor, utilizate la îmbinarea semnelor cu textul, sunt titlurile coloanelor tabelelor, care 

se referă la proceduri şi servicii concerete. 

1 În cazul cînd un element al datelor este însoţit de o condiţie, atunci el se marchează cu 

semnul "+". 

 

4 Dacă asignarea sau alocarea este parte a reţelei cu o singură frecvenţă, codul de 

identificare pentru această reţea monofrecvenţă  

+ 

 

2 Elementele datelor, care au fost grupate la un titlu şi conţin lista procedurilor, serviciilor 

şi benzilor de frecvenţă, sunt marcate cu semnul "X", deoarece despre caracterul condiţional denotă 

denumirea titlului. 

 

 Pentru staţia de emisie concretă, care funcţionează într-un punct fix  

7 Denumirea locului de amplasare a staţiei de emisie X 

 

                                                 

* După includerea conţinutului Anexei date în Anexa 4 a Regulamentului Radiocomunicatii, 

administraţiile vor utiliza această Anexă în cazul aplicării părţilor respective ale Acordului în loc 

de Anexă 3 (a se vedea Rezoluţia COM5/2 (COM -06)). 
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TABELUL А.1 

Datele pentru asignarea sau alocarea radiodifuziunii digitale 

Nr. 
CARACTERISTICILE , CARE TREBUIE PREZENTATE PENTRU FIECARE 

ASIGNARE SAU ALOCARE DE RADIODIFUZIUNE  
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1 INFORMAŢIA GENERALĂ ŞI CARACTERISTICILE FRECVENŢIALE  

1.1 Semnul convenţional ITU pentru administraţia declarată (a se vedea Preambulul) X X X X X X 

1.2 Codul statutului (Adăugare, Modificare, Excludere) Х Х Х Х Х Х 

1.3 Codul de identificare unic, prezentat de administraţia pentru asignare sau alocare (AdminRefId)  X X X X X X 

1.4 

Codul înregistrării în Plan (1 –asignare, 2 –SFN reţea cu o singură frecvenţă, 3 –alocare, 4 –

alocare cu atribuirile legate şi cu identificatorul SFN, 5 –alocare cu o asignare legată şi fără 

identificatorul SFN) 

Х Х Х Х Х Х 

1.5 Codul atribuirii  (L –legat, С- transformat, S – separat)  Х Х  Х Х 

1.6 Dacă asignarea este legată cu alocarea, codul de identificare unic pentru această alocare legată  + +  + + 

1.7 
Dacă asignarea sau alocarea este parte a reţelei monofrecvenţă, codul de identificare pentru 

SFN 
+ + + + + + 

1.8 Semnalul de apel sau alt mijloc de identificare  utilizat în conformitate cu Articolul 19 RR   O   O 

1.9 Frecvenţa asignată (MHz) X X X X X X 
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CARACTERISTICILE , CARE TREBUIE PREZENTATE PENTRU FIECARE 

ASIGNARE SAU ALOCARE DE RADIODIFUZIUNE  
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1.10 
Dacă frecvenţa centrală a emanării este deviată faţă de  frecvenţa asignată, devierea frecvenţei 

(kHz) 
+ + + + + + 

1.11 
Data (reală sau presupusă,în dependenţă de caz) punerii în aplicare a asignării de frecvenţă (noi 

sau modificate) 
 C X  C X 

1.12 
Dacă asignarea sau alocarea este prevăzută în punctul 4.1.5.4 al Articolului 4, data sfîrşitului 

aceste perioade 
+ + + + + + 

2 AMPLASAREA ANTENEI  

2.1 Denumirea amplasării staţiei de emisie  X X  X X 

2.2 Denumirea alocării radiodifuziunii digitale  X   X   

2.3 Notarea convenţională pentru ţară sau zonă geografică (a se vedea Preambulul) X X X X X X 

2.4 Coordonatele geografice ale antenei de emisie:       

2.4.1 latitudinea (±DDMMSS)  X X  X X 

2.4.2 longitudinea (±DDMMSS)  X X  X X 

2.5 Pentru alocare  

2.5.1 
Dacă toate punctele de control pentru această alocare sunt amplasate la hotarul ţării sau zonei 

geografice, notarea convenţională pentru această ţară sau zonă geografică 
+   +   

2.5.2 

Dacă nu toate punctele de control pentru alocare sunt amplasate la hotarul ţăriisau zonei 

geografice, numărul (pînă la 9) subzonelor în cadrul acestei alocări (dacă nu este subdivizare, 

indicaţia 1numărul unic al conturului) 

+   +   
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CARACTERISTICILE , CARE TREBUIE PREZENTATE PENTRU FIECARE 

ASIGNARE SAU ALOCARE DE RADIODIFUZIUNE  
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2.5.3 Pentru fiecare subzonă (pînă la  9):  

2.5.3.1 Numărul unic al conturului X   X   

2.5.3.2 Numărul punctelor limită de control pentru subzonă (до 99) X   X   

2.5.3.3 Coordonatele geografice ale fiecărui punct de control al hotarului subzonei:       

2.5.3.3.1 latitudinea  (±DDMMSS) X   X   

2.5.3.3.2 longitudinea (±DDMMSS)  X   X   

3 CARACTERISTICILE SISTEMULUI RADIODIFUZIUNII DIGITALE   

3.1 
Dacă configuraţia de planificare etalon nu a fost prezentată, sistemul de televiziune digitală 

(inclusiv varianta DVB-T)
 
(A, B, C, D, E, F şi 1, 2, 3, 5, 7) 

    + + 

3.2 
Dacă configuraţia de planificare etalon nu a fost prezentată, regimul de recepţie 

(RF, RAÎ, RIÎ, RM)  
    + + 

3.3 

Configuraţia de planificare etalon  (CPE 1, CPE 2, CPE 3, CPE 4 sau CPE 5) 

Este necesară pentru asignarea DVB-T, dacă sistemul de televiziune digitală şi regimul de 

recepţie nu au fost indicate  

X X X Х + + 

3.4 Tip reţelei etalon (RE 1, RE 2, RE 3 sau RE 4)    X   

3.5 
Tipul măştii spectrale (pentru DVB-T: N = necritic, S = sensibil. 

Pentru T-DAB: 1, 2, 3 (a se vedea p. 3.6 al prezentului Acord) 
С X X С X X 
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ASIGNARE SAU ALOCARE DE RADIODIFUZIUNE  
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3.6 
În cazul polarizării orizontale sau mixte puterea eficientă maximă emisă a componentei 

polarizării orizontale în plan orizontal (dBW) 
 + +  + + 

3.7 
În cazul polarizării verticale sau mixte puterea eficientă maximă emisă a componentei 

polarizării verticale în plan orizontal (dBW)  
 + +  + + 

3.8 Puterea eficientă maximă emisă în planul, determinat de unghiul de înclinare a razei (dBW)      О О 

4 CARACTERISTICILE ANTENEI  

4.1 Directivitatea antenei (direcţională (D) sau nedirecţională (ND))  X X  X X 

4.2 Polarizarea (H –orizontală , sau V –verticală, sau M –mixtă) sau U –neindicată, doar pentru 

alocaţii 
X X X X X X 

4.3 Înălţimea antenei de emisie de asupra nivelului solului (m)  X X  X X 

4.4 Înălţimea locului amplasării de asupra nivelului mării (m), măsurată la baza antenei de emisie  X X  X X 

4.5 Înălţimea efectivă maximă a antenei (m)  X X  X X 

                                                 

 Neindicată: este posibilă orizontală (H) sau verticală (V) sau mixtă (M). Pe parcursul evaluării, efectuate pentru CPE şi RE, toată puterea în cazul 

polarizării orizontale sau toată puterea la polarizare verticală sau suma puterilor componentei orizontale şi verticale în cazul polarizării mixte 

întotdeauna rămîn constante. Pentru reţea etalon o singură diagramă a directivităţii trebuie să fie utilizată pentru ambela polarizări. 
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4.6 
Înălţimea efectivă a antenei (m) pentru diferite azimuturi 36 cu intervalul de 10°, măsurată în 

plan orizontal, începînd cu nordul geografic după acele ceasornicului  
 X X  X X 

4.7 

În cazul polarizării orizontale sau mixte valoarea atenuării în antenă normată la 0 dB (dB) a 

componentei de polarizare orizontală pentru 36 azimuturi diferite cu intervaluri de 10°, 

modificată în plan orizontal, începînd cu nordul geografic după acele ceasornicului 

 + +  + + 

4.8 

În cazul polarizării verticale sau mixte valoarea atenuării în antenă normată la 0 dB (dB) a 

componentei de polarizare verticală pentru 36 azimuturi diferite cu intervaluri de 10°, 

modificată în plan orizontal, începînd cu nordul geografic după acele ceasornicului 

 + +  + + 

4.9 Unghiul de înclinare a razei (în grade)     О О 

5 ORELE DE UTILIZARE  

5.1 Orele obişnuite (UTC) de utilizare a asignării de frecvenţă:       

5.1.1 timpului începutului   X   X 

5.1.2 timpul sfîrşitului   X   X 

6 COORDONAREA ŞI ACORDUL  

6.1 Dacă coordonarea este necesară şi acordul a fost primit:        
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6.1.1 Marcarea  ITU pentru administraţia, cu care a fost efectuată coordonarea + + + + + + 

6.1.2 
Prevederea (punctul Regulamentului Radiocomunicații, acordului regional sau altor 

acorduri), care necesită coordonare 
+ + + + + + 

6.2 

Dacă asignarea respectivă  este prevăzută în p. 5.1.2 al Articolului şi 5, declaraţia administraţiei, 

care declară, că toate condiţiile, legate de nota explicativă, au fost îndeplinite în întregime 

pentru asignarea prezentată pentru introducerea ei în МСРЧ   

  +   + 

6.3 

Dacă asignarea respectivă  este prevăzută în p. 5.1.8 al Articolului 5, obligaţiunea semnată a 

administraţiei, care declară, despre faptul, că asignarea prezentată pentru introducerea ei în RIF 

nu trebuie să provoace perturbaţii prejudiciabile şi nu trebuie să ceară protecţie 

  +   + 

7 ADMINISTRAŢIA SAU ORGANIZAŢIA DE EXPLOATARE   

7.1 Marcarea convenţională a organizaţiei de exploatare (a se vedea Preambulul)   O   O 

7.2 

Marcarea convenţională a adresei administraţiei (a se vedea Preambulul), care este responsabilă 

pentru staţia, prin care urmează să fie trimise mesajele privind problemele urgente cu privire la 

perturbaţii, calităţii emisiei şi problemele, care se referă la exploatarea tehnică a liniei de 

comunicaţii (a se vedea Articolul 15 al RR) 

  X   X 

8 NOTE  

8.1 Comentariu pentru a ajuta Biroul în prelucrarea cerinței   O O O O O O 
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TABELUL А.2 

Date pentru asignarea VHF/UHF a  televiziunii analogice 

(se utilizează pe parcursul perioadei de trecere) 

Nr. 
CARACTERISTICILE, CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTATE PENTRU FIECARE ASIGNARE DE 

RADIODIFUZIUNE ANALOGICĂ  

Articolul 4 

(GE06) 

Articolul 5 

(GE06) 

1 INFORMAŢIA GENERALĂ ŞI CARACTERISTICILE FRECVENŢELOR   

1.1 Marcarea convenţională a  ITU pentru administraţia, care declară (a se vedea Preambulul)  X X 

1.2 Codul statutului (Adăugare, Modificare, Excludere) Х Х 

1.3 Codul de identificare unic, prezentat de administraţie pentru asignare (AdminRefId) X X 

1.4 Semnalul de apel sau alt mijloc de identificare, utilizat în conformitate cu Articolul 19 RR  O 

1.5 Frecvenţa asignată (MHz) X X 

1.6 
Deplasarea frecvenţei purtătoare, care se exprimă cu numărul, divizibil la 1/12  al frecvenţei liniilor a sistemului de televiziune 

examinat, şi prezentată ca număr (pozitiv sau negativ) sau kHz 
X X 

1.7 

Dacă deplasarea frecvenţei purtătoare a sunetului se deosebeşte deplasarea frecvenţei purtătoare a imaginii, deplasarea frecvenţei 

purtătoare a sunetului, exprimată cu numărul, divizibil la 1/12  al frecvenţei liniilor al sistemului de televiziune examinat, şi 

prezentată ca număr (pozitiv sau negativ) sau kHz 

+ + 

1.8 Data (reală sau presupusă, în dependenţă de caz) punerii în aplicare a atribuirii de frecvenţă (noi sau modificate) C X 

1.9 Dacă asignarea este prevăzută în p. 4.1.5.4al Articolului  4, data sfîrşitului acestei perioade + + 

2 LOCUL AMPLASĂRII ANTENEI (-LOR) DE EMISIE   

2.1 Denumirea locului amplasării staţiei de emisie  X X 

2.2 Marcarea convenţională a ITU pentru ţară sau a zonei geografice  X X 

2.3 Coordonatele geografice a antenei de emisie:   

2.3.1 latitudinea (±DDMMSS) X X 

2.3.2 longitudinea (±DDMMSS) X X 
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Nr. 
CARACTERISTICILE, CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTATE PENTRU FIECARE ASIGNARE DE 

RADIODIFUZIUNE ANALOGICĂ  

Articolul 4 

(GE06) 

Articolul 5 

(GE06) 

3 CARACTERISTICILE SISTEMULUI DE RADIODIFUZIUNE ANALOGICĂ   

3.1 Indicatorul stabilităţii frecvenţei (COBORÎTĂ, NORMALĂ sau ÎNALTĂ)  X X 

3.2 Marcarea convenţională, care corespunde sistemului de televiziune (B, B1, D, D1, G, H, I, K, K1, L sau М) X X 

3.3 Marcare convenţională, care corespunde sistemului de coloraţie (Р = PAL, S = SECAM) X X 

3.4 În cazul polarizării orizontale sau mixte, puterea eficientă maximă emisă a componentei polarizate orizontal (dBW) + + 

3.5 În cazul polarizării verticale sau mixte, puterea eficientă maximă emisă a componentei polarizate vertical (dBW) + + 

3.6 Raportul puterii, purtătoare de imagine/sunet X X 

4 CARACTERISTICILE ANTENEI  

4.1 Directivitatea antenei (direcţională  (D) sau nedirecţională (ND)) X X 

4.2 Polarizarea (H –orizontală , sau V –verticală, sau M –mixtă) X X 

4.3 Înălţimea antenei deasupra nivelului solului (m) X X 

4.4 Înălţimea locului amplasării deasupra nivelului mării (m), măsurată la baza antenei de emisie  X X 

4.5 Înălţimea efectivă maximă a antenei (m)  X X 

4.6 
Înălţimea efectivă a antenei (m) pentru 36 azimuturi diferite cu intervalele de 10°, măsurată în plan orizontal, începînd cu Nordul 

geografic în direcţia acelor ceasornicului 
X X 

4.7 
În cazul polarizării orizontale sau mixte, semnificaţia atenuării în antenă (dB) a componentei polarizate orizontal pentru 36 

azimuturi diferite cu intervalele de 10°, măsurată în plan orizontal, începînd cu Nordul geografic în direcţia acelor ceasornicului 
+ + 

4.8 
În cazul polarizării verticale sau mixte, semnificaţia atenuării în antenă (dB) a componentei polarizate vertical pentru  36 

azimuturi diferite cu intervalele de 10°, măsurată în plan orizontal, începînd cu Nordul geografic în direcţia acelor ceasornicului 
+ + 
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Nr. 
CARACTERISTICILE, CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTATE PENTRU FIECARE ASIGNARE DE 

RADIODIFUZIUNE ANALOGICĂ  

Articolul 4 

(GE06) 

Articolul 5 

(GE06) 

5 ORELE UTILIZĂRII  

5.1 Orele obişnuite (UTC) de utilizare a atribuirii de frecvenţă:   

5.1.1 timpul începutului C X 

5.1.2 timpul sfîrşitului C X 

6 COORDONARE ŞI ACORDUL  

6.1 Dacă coordonarea este necesară şi acordul a fost primit:   

6.1.1 Marcarea convenţională a ITU pentru administraţia, cu care a fost efectuată coodonarea + + 

6.1.2 
prevederea (punctul Regulamentului cu privire la radiodifuziune, al acordului regional sau al altul acord), care necesită 

coordonare 
+ + 

6.2 

Dacă asignarea respectivă este prevăzută în. 5.1.8 al Articolului 5, obligaţiunea semnată a administraţiei, care declară, despre 

faptul, că asignarea prezentată pentru introducere  în МСРЧ nu trebuie să creeze perturbaţii inadmisibile şi nu trebuie să solicite 

protecţie 

 + 

7 ADMINISTRAŢIA SAU ORGANIZAŢIA DE EXPLOATARE  

7.1 Marcarea convenţională a organizaţiei de exploatare (a se vedea Preambulul)  O 

7.2 

Marcarea convenţională a adresei administraţiei (a se vedea Preambulul), responsabile de staţia, prin care trebuie să fie transmise 

mesajele cu privire la problemele urgente: perturbaţii, calitatea de emisie şi problemele, ce se referă la exploatarea tehnică a 

liniilor de comunicaţii (a se vedea Articolul 15 al RR) 

 X 

8 NOTE  

8.1 Orice comentariu pentru a ajuta Biroul în prelucrarea cererii  O O 
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TABELUL А А.3 

Date pentru atribuirile staţiilor altor servicii primare terestre  

Nr. 
CARACTERISTICILE, CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTATE PENTRU FIECARE ASIGNARE A ALTUI 

SERVICIU PRIMAR TERESTRU  

П
р

и
л

. 
4
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Р

 

С
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ь

я
 4

 

(G
E

0
6

) 
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1 INFORMAŢIA GENERALĂ ŞI CARACTERISITICILE FRECVENŢEI   

1.1 Marcarea convenţională ITU pentru administraţia care declară (a se vedea preambulul)  B X X 

1.2 Codul statutului  (Adăugare, Modificare, Excludere)  X X 

1.3 Codul de identificare unic, care a fost prezentat de administraţie pentru asignare (AdminRefId)  X X 

1.4 Semnalul de apel sau alt mijloc de identificare utilizat în conformitate cu Articolul 19 al RR 3A  O 

1.5 Frecvenţa asignată  (MHz) 1A X X 

1.6 Dacă înfăşurătoarea de modulaţie este asimetrică sau compusă, frecvenţa etalon (MHz) 1B + + 

1.7 Data punerii în aplicare a atribuirii de frecvenţă  2C C X 

1.8 Dacă asignarea este prevăzută în p. 4.2.5.5al Articolului  4, data sfîrşitului acestei perioade  + + 

2 AMPLASAREA ANTENEI (-LOR) DE EMISIE  

2.1 Pentru staţia de emisie concretă, care funcţionează  într-o poziţie fixă   

2.1.1 Denumirea locului amplasării staţiei de emisie  4A X X 

2.1.2 Marcarea convenţională ITU pentru ţară sau zonă geografică 4B X X 

2.1.3 Coordonatele geografice ale antenei de emisie: 4C   

2.1.3.1 Latitudinea (±DDMMSS)  X X 

2.1.3.2 Longitudinea (±DDMMSS)  X X 

2.2 Pentru zonă circulară sau determinată, care conţine staţii de emisie tipice sau staţii de emisie mobile  

2.2.1 
Dacă marcarea convenţională pentru ţară sau zonă geografică nu a fost prezentată, coordonatele geografice ale centrului 

zonei circulare: 
4C   

2.2.1.1 Latitudinea  (±DDMMSS)  + + 

2.2.1.2 Longitudinea (±DDMMSS)  + + 
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CARACTERISTICILE, CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTATE PENTRU FIECARE ASIGNARE A ALTUI 

SERVICIU PRIMAR TERESTRU  
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2.2.2 Dacă marcarea convenţională pentru ţară sau zonă geografică nu a fost prezentată, raza nominală a zonei circulare (km)  4D + + 

2.2.3 Dacă coordonatele geografice şi raza nominală nu au fost prezentate, marcarea convenţională ITU pentru zonă geografică 4E + + 

3 AMPLASAREA ANTENEI DE RECEPŢIE  

3.1 Pentru o staţie de recepţie concretă, care funcţionează într-o poziţie fixă   

3.1.1 Denumirea locului de amplasare a staţiei de recepţie  5A X X 

3.1.2 Marcarea convenţională ITU pentru ţară sau zonă geografică 5B X X 

3.1.3 Coordonatele geografice ale antenei de recepţie: 5C   

3.1.3.1 Latitudinea (±DDMMSS)  X X 

3.1.3.2 Longitudinea (±DDMMSS)  X X 

3.2 Pentru o anumită zonă de recepţie, legată cu staţia de emisie concretă   

3.2.1 
Dacă zona circulară de recepţie nu a fost prezentată, marcarea convenţională ITU pentru ţară sau zona geografică de 
recepţie 

5D + + 

3.2.2 Dacă zona geografică nu a fost prezentată coordonatele geografice ale centrului zonei circulare de recepţie  5E   

3.2.2.1 Latitudinea (±DDMMSS)  + + 

3.2.2.2 Longitudinea (±DDMMSS)  + + 

3.2.3 Dacă zona geografică nu a fost prezentată, raza nominală (km) a zonei circulare de recepţie 5F + + 

3.2.4 
Dacă staţia de recepţie în serviciul fix şi caracteristicile nu au fost prezentate mai sus conform p. 3.1, coordonatele 
geografice (de la 3 pînă la 6 de seturi), care determină zona,în care sunt amplasate staţiile de recepţie: 

5С   

3.2.4.1 Latitudinea (±DDMMSS)  + + 

3.2.4.2 Longitudinea (±DDMMSS)  + + 

4 CALSA STAŢIEI ŞI NATURA SERVICIULUI   

4.1 Clasa staţiei, utilizînd marcările convenţionale din Preambul  6A X X 

4.2 Natura serviciului, utilizînd marcările convenţionale din Preambul  6B X X 

5 CARACTERISTICILE SISTEMULUI  

5.1 Clasa de emisie, în conformitate cu Articolul 2 şi Anexa 1 la RR 7A X X 

5.2 Este necesară lărgimea benzii de frecvenţă, în conformitate cu Articolul 2 şi Anexa 1 la RR 7A X X 



- 287 - 

 

 

 

Nr. 
CARACTERISTICILE, CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTATE PENTRU FIECARE ASIGNARE A ALTUI 

SERVICIU PRIMAR TERESTRU  

П
р

и
л

. 
4

 Р
Р

 

С
т
а

т
ь

я
 4

 

(G
E

0
6

) 

С
т
а

т
ь

я
 5

 

(G
E

0
6

) 

5.3 Codul tipului sistemului  X X 

5.4 
Dacă puterea de ieşire a emiţătorului a fost indicată, marcarea convenţională, care descrie, la necesitate, tipul puterii (X, 

Y sau Z) 
8 + + 

5.5 Dacă puterea emisă nu a fost indicată, puterea de ieşire a emiţătorului (dBW) 8A + + 

5.6 
Densitatea maximă a puterii introduse pe linia de transmisiune a antenei (dB (W/Hz)), a cărei valoare medie este stabilită 

conform benzii cele mai rele de 4 kHz  
8AB О X 

5.7 Dacă puterea de ieşire a receptorului nu a fost indicată, puterea eficientă maximă emisă, exprimată în dBW 8B + + 

6 CARACTERISTICILE ANTENEI  

6.1 
Dacă puterea eficientă maximă emisă nu a fost indicată, coeficientul maxim al cîştigului (amplificării) antenei faţă de 

dipolul-semiundă simetric în direcţia emanării maxime  
9G + + 

6.2 
Pentru asignarea staţiei concrete de emisie /de recepţie, care funcţionează într-o opoziţie fixă (cu excepţia staţiilor 

tipice) 
 

6.2.1 Polarizare  9D X X 

6.2.2 Înălţimea antenei de asupra nivelului solului (m) 9E X X 

6.2.3 Directivitatea antenei (direcţională (D) sau nedirecţională (ND)) 9 X X 

6.2.4 Pentru antenă direcţională de emisie/de recepţie, care funcţionează într-o poziţie fixă  

6.2.4.1 

Lăţimea ughiulară totală a petalei principale de emisie (lăţimea razei), măsurată  (în grade) în plan orizontal, care conţine 

direcţia emiterii maxime, în limitele cărei  puterea emisă în orice direcţie se micşorează cu nu mai mult de 3 dB, faţă de 

puterea, care se emite în direcţia emiterii maxime  

9C O O 

6.2.4.2 Cîştigul (amplificarea) antenei în direcţia orizontului local    O O 

6.2.5 Pentru antena de emisie, care funcţionează din poziţie fixă   

6.2.5.1 Înălţimea locului amplasării deasupra nivelului mării, care se măsoară la baza antenei (m) 9EA X X 

6.2.5.2 Înălţimea efectivă maximă a antenei (m) 9EB X X 

6.2.5.3 
Înălţimea efectivă a antenei  (m) pentru  36 azimuturi diferite cu intervalele de 10°, măsurată în plan orizontal, începînd 

cu nordul geografic în direcţia acelor ceasornicului  
9EC X X 

6.2.5.4 Pentru antena de emisie direcţională, care funcţionează în poziţie fixă  

6.2.5.4.1 
Dacă fasciculul antenei nu se roteşte sau se clatină, atunci azimutul emiterii maxime a antenei în grade (în sensul acelor 

de ceasornic) de la Nordul geografic 
9A + + 
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6.2.5.4.2 
Dacă fasciculul antenei se roteşte sau se clatină, unghiurile azimutale, care determină sectorul deplasării osiei fasciculului 

principal al antenei:  
9AB   

6.2.5.4.2.1 Azimutul iniţial în grade în sensul acelor de ceasornic de la Nordul geografic    + + 

6.2.5.4.2.2 Azimutul final în grade în sensul acelor de ceasornic de la Nordul geografic   + + 

7 ORELE UTILIZĂRII  

7.1 Orele obişnuite (UTC)de utilizare a atribuirii de frecvenţă: 10B   

7.1.1 Timpul începutului  C X 

7.1.2 Timpul sfîrşitului  C X 

8 COORDONAREA ŞI ACORDUL  

8.1 
Dacă coordonarea este necesară şi acordul a fost primit, marcarea convenţională ITU pentru administraţia, cu care a fost 

efectuată coordonarea: 
11 + + 

8.2 

Dacă asignarea respectivă este prevăzută în p. 5.2.6 al Articolului 5, obligaţiunea semnată a administraţiei care declară 

despre faptul, că asignarea prezentată, pentru introducere în МСРЧ nu trebuie să creeze perturbaţii inadmisibile şi nu 

trebuie să necesite protecţie 

  + 

9 ADMINISTRAŢIA SAU ORGANIZAŢIA DE EXPLOATARE  

9.1 Marcarea convenţională pentru organizaţia de exploatare (a se vedea Preambulul) 12A  O 

9.2 

Marcarea convenţională pentru adresa administraţiei (a se vedea Preambulul), responsabile pentru staţia, prin care trebuie 

să fie trimise mesajele cu privire la probleme urgente: perturbaţii, calitatea emiterii probleme care se referă la  exploatarea 

tehnică a liniilor de comunicaţii (a se vedea Articolul 15  al RR) 

12B X X 

10 NOTE  

10.1 Orice comentariu pentru a ajuta Biroul în prelucrarea cererii  O O 
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ANEXA 4 

CAPITOLUL I 

AL ANEXEI 4 

Limitele şi metodica stabilirii cazurilor, cînd este necesar acordul 

altei administraţii 

1 Introducere 

Dacă administraţia propune introducerea modificărilor în Plan sau efectuarea coordonării asignării 

staţiei în alt serviciu primar terestru, este necesar să fie stabilit faptul, dacă poate (pot) să fie atinsă o 

altă administraţie (administraţii) în zona de planificare, adică este necesar să fie depistată 

administraţia, acordul căreia trebuie să fie primit. În Anexa dată se prezintă limitele şi metodica 

tehnică respectivă, care se utilizează pentru determinarea administraţiilor, cu care trebuie să fie 

efectuată coordonarea.  

Cu ajutorul metodicii date, se stabileşte zona, în limitele căreia a fost depăşită valoarea limită a 

intensităţii cîmpului. Selectînd în completările anexate valorile limită respective a intensităţii 

cîmpului, poate fi stabilită zona generală, în limitele căreia intensitatea limită respectivă a cîmpului 

este depăşită pentru un şir de servicii, şi astfel determinată administraţia (-iile), cu care este necesar 

de a efectua coordonarea.  

Procesul de determinare a administraţiilor potenţial atinse se bazează pe determinarea contururilor 

de coordonare, legaţi de modificările propuse (a se vedea p. 2 al acestui Capitol). Administraţiile 

atinse–sunt acele administraţii, frontierele naţionale ale cărora la radiodifuziune sau zonele de 

deservire pentru alte servicii primare terestre se intersectează de aceste contururi sau sunt incluse în 

ele. 

2 Metoda de determinare a administraţiilor potenţial atinse  

Zona generală, în limitele căreia a fost depăşită intensitatea limită respectivă a cîmpului, se 

determină în baza caracteristicilor cunoscute pentru modificarea propusă. Însă, datele amănunţite 

despre funcţionarea staţiilor potenţial atinse nu sunt cunoscute, şi de aceea este necesar de a se baza 

pe parametrii pentru cazurile mai rele ale traseelor de difuzare şi parametrii cei mai răi ai sistemului 

staţiilor de recepţie necunoscute.  

Deşi determinarea zonei, în limitele căreia este necesară coordonarea, se bazează pe criterii tehnice, 

este important de remarcat, că ea reprezintă o concepţie regulamentară de determinare a zonei, în 

limitele căreia trebuie să fie efectuată evaluarea detaliată a perturbaţiilor potenţiale. 

Prin urmarea, zona de coordonare nu este o zonă de excludere, în limitele căreia este interzisă 

utilizarea comună a frecvenţelor, dar este un mijloc de determinare a zonei, în limitele căreia este 

necesar de a efectua calcule mai detaliate.  
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În majoritatea cazurilor, analiza detaliată va demonstra, că  în limitele zonei de coordonare o 

utilizare comună a frecvenţelor este posibilă, deoarece procedura de determinare a zonei de 

coordonare se bazează pe ipoteze nefavorabile cu privire la perturbaţii posibile. 

Această metodică permite de a determina distanţa pentru fiecare azimut în jurul staţiei noi sau 

modificate propuse, sau zona, în limitele căreia este amplasată staţia, în afara căreia, intensitatea 

cîmpului semnalului perturbator trebuie să fie mai mică decît valoarea concretă pentru tot timpul,cu 

excepţia unui anumit procent al timpului. Cînd această distanţă se determină pentru fiecare azimut, 

ea marchează conturul intensităţii cîmpului, numit contur de coordonare, care cuprinde zona de 

coordonare. Pentru fiecare intensitate limită necesară a cîmpului se creează contururi de coordonare 

separate. 

Determinarea intensităţii cîmpului se bazează pe modelul de difuzare, prezentat în Capitolul  2 al 

Anexei 2 la Acord. Acest model de difuzare nu este valabil pentru distanţe mai mari de 1000 km, şi 

de aceea în modelele de difuzare calcularea perturbaţiilor de la orice emiţător este limitată de 

distanţa maximă de 1000 km. 

2.1 Determinarea administraţiilor, potenţial atinse de modificările în Plan  

În scopul stabilirii administraţiilor, potenţial atinse de modificarea propusă să fie efectuată în Plan, 

este necesar de a stabili valoarea respectivă a intensităţii limită a cîmpului, care trebuie să fie 

utilizată la efectuarea calculelor.  

Pentru modificarea propusă în plan, caracteristicile asignării sau alocării sunt cunoscute. În special, 

se prezintă coordonatele grafice, care determină zona alocării sau amplasării emiţătoarelor. În baza 

acestei informaţii se întocmeşte lista ţărilor în limita pînă la 1000 km de la zona alocării sau a 

locului amplasării examinat al emiţătorului. Această listă poate fi întocmită prin suprapunerea 

conturului respectiv cu hotarele naţionale ale administraţiei, care se prezintă pe Harta lumii ITU în 

formă digitală (IDWM).  

Metoda de determinare a administraţiilor potenţial atinse include următorii paşi: 

Pasul 1 –Construirea conturului la distanţa de 1000 km 

Pentru determinarea unui serviciul potenţial atins, se examinează toate ţările, hotarele cărora se află 

în limitele conturului de 1000 km sau sunt intersectate de el. 

Pasul 2 –Alegerea administraţiilor, serviciul de radiodifuziune al cărora este potenţial atins  

Contrurul se creează pentru fiecare diapazon al frecvenţelor în baza valorii limite pentru 

coordonare, care corespunde serviciului de radiodifuziune, care urmează să fie protejat, conform 

tabelului  АP1.1, şi în conformitate cu procedura, care a fost elaborată în p. 3 al prezentului capitol. 

Pasul 3 –Alegerea asignărilor altor servicii, care se află în conturul de 1000 km 

La îndeplinirea acestui pas se aleg atribuirile din alte servicii primare, în baza următoarelor criterii: 

– asignarea aparţine administraţiei, care se află în limitele conturului de 1000 km; 

– asignarea se conţine în Lista atribuirilor altor servicii primare terestre, care se indică în 

Anexa 5 la prezentul Acord sau pentru care a fost deja iniţiată procedura, menţionată în 

Articolul 4 al prezentului Acord. 
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În rezultatul acestui proces de alegere va fi întocmită lista  ţărilor /asignărilor, pentru care valorile 

limită respective trebuie să fie luate din tabelele valorilor limită, care se prezintă în completarea 1 la 

acest Capitol. 

Pasul 4 – Construirea contururilor de coordonare 

Pentru fiecare valoare limită unică, în lista menţionată se construiește conturul de coordonare. 

Totodată întotdeauna va exista un contur de coordonare pentru protecţia serviciului de 

radiodifuziune, care este determinat la pasul 2, şi pentru fiecare diapazon al frecvenţelor, vor fi, 

posibil,  cîteva contururi de coordonare pentru fiecare tip al altui serviciu, care a fost ales la pasul 3. 

Metodele de calculare a contururilor de coordonare pentru diferite scenarii de coordonare sunt 

descrise în punctul 4 al acestui Capitol. Ipotezele tehnice, care trebuie să fie utilizate, se prezintă în 

punctul 5.1al acestui capitol. Valorile limită pentru coordonare se prezintă în Completarea 1 la acest 

Capitol. 

Pasul 5 – Determinarea administraţiilor potenţial atinse 

Administraţiile, cu care trebuie să fie efectuată coordonare, se stabilesc în baza contururilor de 

coordonare care intersectează sau care includ: 

– hotarele naţionale a acelor administraţii, care au fost stabilite la pasul 2 cu privire la 

radiodifuziune, 

– locurile amplasării staţiilor de recepţie /zonelor de deservire ale altor servicii primare, 

stabilite la pasul 3. 

2.2 Determinarea administraţiilor, potenţial atinse de asignările altor servicii primare 

terestre  

Moment iniţial sunt modificările presupuse sau completările Listei din Anexa  5 a prezentului 

Acord, caracteristicile cărora sunt cunoscute. În baza acestei informaţii şi utilizînd metodele, 

descrise în p. 2.1al acestui capitol, se stabilesc asignările şi administraţiile, cu care este necesară 

coordonarea.  

Analiza se finisează cu calculul detaliat al valorilor intensităţii cîmpului la hotarele naţionale ale 

ţărilor stabilite. 

Cînd asignarea se declară în alt serviciu primar, sunt edificate contururile de coordonare pentru 

staţiile de emisie şi pentru staţiile de recepţie legate cu ele în locurile de amplasare indicate sau în 

zonele de deservire. Conturul mai mare din aceste două trebuie să fie luat în consideraţie la 

stabilirea administraţiilor atinse. 

Datele detaliate despre calcularea contururilor de coordonare pentru diferite scenarii de coordonare 

sunt descrise în subp. 3 şi 4 ale acestui Capitol. Ipotezele tehnice, care trebuie să fie utilizate, se 

prezintă în p. 5.2 al acestui capitol. În Completarea 1 la acest Capitol se prezintă valorile limită 

pentru procedura de coordonare. 

3 Construirea contururilor de coordonare 

Conturul de coordonare se elaborează cu utilizarea razelor uniform răspîndite cu distanţa de 1° în 

limitele a 360° în jurul asignării/atribuirii sau zonei de deservire cu centrul într-un punct etalon, 

locul de amplasare al căruia se stabileşte în p. 4 al acestui capitol pentru fiecare scenariu de 

coordonare. 
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Conturul de coordonare se calculează pentru fiecare rază, începînd cu distanţa de 1000 km de la 

locul amplasării staţiei sau hotarul zonei, în care ea este amplasată, după cum este stabilit în p. 4 al 

acestui capitol pentru fiecare scenariu de coordonare. Apoi se efectuează calculul în cazul mişcării 

de-a lungul razei în direcţia punctului etalon cu paşi de 10 km. 

În această Anexă pentru fiecare pas de un grad în azimutul din jurul staţiei de radiodifuziune 

coordonate sau a staţiei altui serviciu terestru prin proceduri se determină distanţa, la care se atinge 

intensitatea limită a cîmpului, şi, prin urmare, distanţa utilizată pentru crearea conturului de 

coordonare. Toate calculele intensităţii cîmpului se bazează pe modelul de difuzare, descris în 

Capitolul 2 al Anexei  2 la prezentul Acord. 

Însă, dacă intensitatea limită a cîmpului nu a fost atinsă la distanţa extremă de 1000 km a modelului 

de difuzare, conturul de coordonare al acestei raze /azimut trebuie să se afle la distanţa de 1000 km 

de la locul amplasării acestei staţii sau de la hotarul zonei, în care ea se află.  

Contururile de coordonare obţinute pot fi aplicate pe hartă pentru simplificarea procesului de 

coordonare. 

3.1 Cerinţe faţă de conturul de coordonare 

Scenariile şi procedurile de coordonare, care se conţin în această Anexă se bazează pe diferite 

ipoteze. De aceea contururilor de coordonare va depinde de scenariul de coordonare. În legătură cu 

acest fapt, pentru fiecare scenariu al utilizării comune a frecvenţelor, care se prezintă în p. 4 al 

acestui Capitol, sunt necesare contururi de coordonare separate. Pe lîngă aceasta, conturul de 

coordonare, care a fost elaborat pentru un scenariu de coordonare, nu poate fi utilizat pentru 

determinarea gradului influenţei de orice gen asupra serviciilor de radiocomunicaţie, cuprinse de 

diferite scenarii de coordonare  . 

3.2 Contururi suplimentare 

Pe lîngă conturul de coordonare, administraţiile pot întocmi contururi suplimentare pentru 

contribuirea  la discutarea detaliată a problemelor de coordonare. Aceste contururi suplimentare pot 

să se bazeze pe criterii mai puţin stricte ale utilizării comune (de exemplu, includerea polarizării, 

selectivitatea antenei la receptorul atins), decît cele aplicate pentru edificarea zonei de coordonare. 

Astfel de contururi suplimentare pot fi elaborate cu aplicarea aceleiaşi metode, care a fost utilizată 

pentru determinarea conturului, sau a altor metode, coordonate bilateral dintre administraţiile 

respective.  

4 Scenariile de coordonare 

În subcapitolele prezentate mai jos sunt descrise ipotezele de bază cu privire la evaluarea  

perturbaţiilor şi locului de amplasare a punctului etalon, care trebuie să fie utilizate pentru 

edificarea contururilor de coordonare pentru diferite scenarii de utilizare comună a frecvenţelor.  

4.1 Staţiile separate, care funcţionează din poziţie determinată şi fixă  

Pentru staţia de radiodifuziune sau staţia din alt serviciu primar terestru, care funcţionează din 

poziţie fixă, contururile de coordonare se calculează în toate direcţiile azimutului din poziţia 

geografică a antenei de emisie sau de recepţie şi cu luarea în consideraţie a modificărilor în cîştigul 

(amplificarea) antenei (în cazul existenţei acestora).  
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4.2 Staţiile de emisie tipice, care funcţionează din poziţie fixă în limitele zonei de 

deservire indicate 

Pentru staţiile de emisie tipice, ca punct etalon este centrul de gravitate al  zonei de deservire 

indicate, care este limitată de teritoriul naţional, dacă el se află în limitele acestei zone de deservire. 

În caz contrar, ca punct etalon se consideră punctul cel mai apropiat de centrul de gravitate, care va 

fi inclus în zona de deservire. Conturul de coordonare se edifică în jurul hotarelor zonei de deservire 

indicate, în limitele căreia  funcţionează staţiile tipice. 

Toleranţa la selectivitate şi polarizare a antenei nu se efectuează.  

4.3 Staţiile de radiodifuziune, care funcţionează în reţeaua monofrecvenţă 

Pentru staţia de radiodifuziune, care funcţionează în reţeaua monofrecvenţă (SFN), contururile de 

coordonare se calculează cu utilizarea ca punct etalon  a centrului de gravitate al coordonatelor 

geografice tuturor locurilor de amplasare ale emiţătoarelor în SFN. Valorile separate ale intensităţii 

cîmpului emiţătoarelor se adună prin metoda adunării puterilor (a se vedea capitolul 3al Anexei  2 la 

prezentul Acord). 

4.4 Alocările de radiodifuziune 

În cazul alocării, ca punct etalon se consideră centrul de gravitate al zonei alocării, dacă acest punct 

este amplasat în limitele zonei date. În caz contrar, ca punct etalon se consideră punctul cel mai 

apropiat de centrul de gravitaţie, care va fi inclus în zona alocării. Caracteristicile reţelei etalon 

respective (RE) şi configuraţiei de planificare etalon (CPE) se utilizează ca sursă de intensitate a 

cîmpului perturbator. Fiecare punct  de control limită al alocării va fi examinat ca sursă potenţială 

de perturbaţii a acestei alocări (descrierea detaliată a se vedea în Anexa 3 la capitolul dat). 

Intensitatea cîmpului cea mai înaltă, obţinută în fiecare  punct de calcul examinat, din fiecare punct 

de control limită se ia ca valoare  a intensităţii cîmpului, care trebuie să fie utilizată.  

În cazul alocării cu asignările legate şi identificatorului SFN trebuie să fie efectuate calculele 

prezentate mai jos. 

– În primul calcul ca sursă de perturbaţii potenţiale se iau proprietăţile carateristice ale 

reţelei etalon respective şi a configuraţiei de planificare etalon, cum a fost prezentat mai 

sus. 

– În al doilea caz pentru calculul sumei puterii potenţialului perturbaţiilor în punctul de 

Calcul se utilizează proprietăţile carateristice pentru fiecare din asignările legate.  

Intensitatea cîmpului cea mai înaltă, obţinută după efectuarea celor două calcule ,se consideră ca 

intensitatea cîmpului respctivă. 

Pentru asignarea, legată cu alocarea fără identificatorul SFN, la efectuarea calcului intensităţii 

cîmpului, care se descrie în p. 3.1 al acestui Capitol, se vor utiliza proprietăţile caracteristice ale 

asignării. 
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4.5 Staţiile mobile (cu excepţia staţiilor mobile aeronautice)  

Pentru staţiiile mobile (cu excepţia celor mobile aeronautice) ca punct etalon se consideră centrul de 

gravitate al zonei de deservire concrete, în jurul limitele căreia funcţionează staţiile mobile (cu 

excepţia celor mobile aeronautice), este edificat conturul de coordonare. Pe lîngă acesta, zona 

concretă, în care funcţionează staţia mobilă, trebuie să fie limitată de teritoriu naţional. Toleranţa la 

selectivitate a antenei nu se efectuează.  

4.6 Staţiile de radionavigaţie aeronautică 

Pentru staţiile de radionavigaţie aeronautică, amplasate pe sol, ca punctu etalon este poziţia  

geografică a staţiei.  

Pentru staţiie de radionavigaţie aeronautică de bazare aeriană ca punct etalon se consideră centrul de 

gravitaţie a zonei de deservire concrete, în limitele căreia funcţionează staţia de radionavigaţie 

aeronautică respectivă, dacă ea se află în limitele zonei de deservire. În caz contrar, ca punct etalon 

se consideră punctul cel mai apropiat de centrul de gravitaţie, care va fi inclus în zona de deservire. 

Pentru staţiile de воздушного базирования toleranţa la selectivitatea antenei nu se efectuează. 

Pentru staţiile de bazare aeriană zona de deservire concretă trebuie să fie limitată de teritoriu 

naţional.  

5 Determinarea intensităţii limită a cîmpului, care necesită coordonare 

5.1 Modificări în Planuri 

5.1.1 Protecţia serviciului de radiodifuziune 

Edificarea contururilor de coordonare şi calcularea intensităţii cîmpului a semnalului perturbator se 

bazează pe modelul de difuzare, care se prezintă în Capitolul 2 al Anexei 2 la prezentul Acord. 

Pentru determinarea perturbaţiilor în receptorul de radiodifuziune, se utilizează următoarele 

carateristici:  

– valorile declarate ale puterii emise şi înălţimea efective a antenei; 

– valorile limită ale intensităţii cîmpului, care necesită coordonare, şi care se prezintă în 

tabelul AР1.1 al Completării  1 la Capitolul dat; 

– curbele de difuzare pentru cazul troposferic (adică 1% al timpului şi 50% de amplasări); 

– înălţimea antenei de recepţie este de 10 m deasupra nivelului solului. 

5.1.2 Protecţia altor servicii primare terestre 

Întocmirea contururilor de coordonare se bazează pe metodica de pronosticare a difuzării, care a 

fost inclusă în capitolul 2 al Anexei  2 la prezentul Acord. 

Pentru calculele în direcţia sol-sol se utilizează curbele de difuzare  pentru  10% de timp şi 50% de 

amplasări. 

Pentru calcule în direcţia sol –aer  trebuie să fie utilizat modelul de difuzare în spaţiul liber. 

Conturul de coordonare este limitat de distanţa, egală cu linia de vizibilitate de 420 km. 

Intensitatea cîmpului este  calculată pentru înălţimileantenei de recepţie, prezentate în tabelel 

respective în subp. A.2, A.3 sau A.4 al Completării 1 la Capitolul dat. 
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Pentru sistemele altor servicii primare valorile limită a intensităţii, care determină necesitatea 

coordonării se prezintă în Tabelele АР1.2–АР1.8ale Completării  1la capitolul dat. 

5.2 Coordonarea asignării staţiei în alt serviciu primar terestru 

5.2.1 Coordonarea asignării staţiei de emisie în alt serviciu primar terestru 

Edificarea contururilor de coordonare şi calcularea intensităţii cîmpului semnalului perturbator se 

bazează pe metoda de difuzare, care se prezintă în Capitolul 2 al Anexei 2 la prezentul acord. 

Pentru calculele în direcţia sol - sol trebuie să fie utilizate curbele de difuzare pentru 1% al timpului 

şi  50% de amplasări. 

Pentru calculele în direcţia sol -aer trebuie să fie utilizat modelul de difuzare în spaţiu liber. 

Conturul de coordonare este limitat de distanţa, egală cu linia de vizibilitate de 420 km. 

În cazul serviciilor aeronautice pentru staţia de bord înălţimea antenei de emisie deasupra solului 

este de 10 000 m. 

Pentru protecţia Planului valorile limită ale intensităţii cîmpului, care determină necesitatea 

coordonării, se prezintă în tabelul АР.10 al completării 1 la Capitolul dat. 

5.2.2 Coordonarea asignării staţiei de recepţie în alt serviciu primar terestru 

Pentru coordonarea asignării staţiei de recepţie  este necesar de a se baza pe următoarele date pentru 

funcţionarea staţiei de radiodifuziune: 

– puterea totală maximă emisă 53 dBW; 

– înălţimea maximă eficientă a antenei 600 m şi polarizarea mixtă.  

Dacă utilizarea acestor valori presupuse nu va avea ca rezultat determinarea administraţiei, care 

exploatează sau planifică să exploateze staţia, care depăşeşte aceste valori, atunci administraţia, 

responsabilă pentru staţia de recepţie, va fi de acord să nu ceară protecţie de la administraţia, 

responsabilă pentru aceasta staţie de radiodifuziune, dacă în procesul de coordonare nu va fi luată 

altă decizie. 

Distanţa maximă de coordonare pentru receptorii aeronavei  este de 500 km. 

Pentru construire contururilor de coordonare în conformitate cu  p. 5 al capitolului dat, ca punct 

etalon pentru construirea razelor răspîndite uniform este amplasarea staţiei de recepţie sau centrul 

de gravitate al zonei, în care funcţionează staţiile de recepţie. Conturul de coordonare se calculează 

pentru fiecare rază prin plasarea staţiei de radiodifuziune susmenţionate la distanţa de 1000 km  în 

acest punct etalon. Dacă intensitatea cîmpului este mai joasă de valoarea limită necesară pentru 

staţia de recepţie, atunci staţia potenţială de radiodifuziune se deplasează de –a lungul acestei raze 

în direcţia punctului etalon cu paşii de 10 km pînă atunci, pînă cînd nu va fi atinsă limita necesară. 

Distanţa, la care trebuie să fie atinsă valoarea limită, este determinată pentru fiecare rază, şi aceste 

distanţe se unesc, formînd conturul de coordonare. 
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COMPLETAREA 1 

LA CAPITOLUL I 

А Valorile limită ale intensităţii cîmpului, care determină necesitatea 

coordonării, pentru protecţia serviciului de radiodifuziune şi altor 

servicii primare, de modificările în Plan  

A.1 Valorile limită ale intensităţii cîmpului, care determină necesitatea coordonării, 

pentru protecţia serviciului de radiodifuziune şi altor servicii primare de 

modificările în Plan 

Prezentul Acord se referă la diferite sisteme de radiodifuziune. De aceea trebuie de indicat diferite 

valori limită ale intensităţii cîmpului. 

Baza pentru determinarea acestor valori se prezintă în Completarea 2 la capitolul I. 

În tabelul АР1.1 se prezintă valorile limită propuse ale intensităţii cîmpului, care determină 

necesitatea coordonării şi care trebuie să fie utilizate pentru depistarea administraţiilor atinse, pentru 

protecţia radiodifuziunii de modificările efectuate în Plan. 

TABELUL AР1.1 

Valorile limită ale intensităţii cîmpului, care determină necesitatea coordonării, pentru protecţia sistemelor 

în serviciul de radiodifuziune de modificările efectuate în Plan  

Sistemul de radiodifuziune, 

care 

duce la modificare planului  

Valoarea limită a intensităţii cîmpului 

(dB(мкВ/м)) 

Banda III 

(174–230MHz) 

Banda IV 

(470–582 MHz) 

Banda V 

(582–718 MHz) 

Banda V 

(718–862 MHz) 

DVB-T 17 21 23 25 

T-DAB 12 – – – 

TV analogică 10 18 20 22 

 

A.2 Intensităţile cîmpului, care necesită coordonare, pentru protecţia serviciului 

mobil în benzile de frecvenţă 174–230 MHz şi 470–862 MHz 

În tabelele АР1.2 şi АР1.3 se prezintă nivelurile intensităţii limită a cîmpului pentru protecţia 

sistemelor în serviciul mobil de sistemele T-DAB şi DVB-T şi codurile tipurilor sistemului, care le 

corespund. 
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TABELUL  AР1.2 

Valorile intensităţii limită a cîmpului, care determină necesitatea coordonării, 

pentru protecţia sistemelor în serviciul mobil în banda de frecvenţă 174−230 MHz de T-DAB 

Sistemul, care  

trebuie să fie protejat 

Codul tipului 

sistemului (a se vedea 

Anexa 2, Capitolul 4) 

Intensitatea limită a 

cîmpului 

(dB(мкВ/м))
(1)

 

Înălţimea antenei de 

recepţie 

(m) 

Sistem mobil MU (de putere mică)  MU 16 10 

Sistem mobil М1 (FM de bandă 

îngustă, 12,5 kHz) (radiostaţii de 

frecvenţă mobile) 

Sisteme mobile RA1 şi RA2 (FM de 

bandă îngustă, 12,5 kHz) 

M1 şi RA 19 (staţie de bază), 

27 (staţie mobilă) 

20 (staţie de bază), 

1,5 (staţie mobilă) 

Sistem mobil М2 (de bandă îngustă) M2 48 10 

Sistem mobil terestru ХА (radiostaţii 

mobile private) 

XA 27 10 

Sistem mobil terestru ХМ (VHF 

radiomicrofoane) 

XM 30 10 

Sistem mobil terestru МА MA 21 10 

Sistemele mobil şi fix (transferabile) MT 5 10 

(1)
 Valorile limită ale intensităţii cîmpului se referă la lărgimea de bandă 1,5 MHz T-DAB. 

TABELUL  AР1.3 

Valorile limită ale intensităţii cîmpului, care determină necesitatea coordonării, 

pentru protecţia sistemelor serviciului mobil de DVB-T 

Sistemul, care trebuie 

să fie protejat 

Codul tipului 

sistemului (a se vedea 

Anexa  2, capitolul 4) 

Banda 

frecvenţelor 

Intensitatea limită a 

cîmpului (dB(мкВ/м))
(1)

 

Înălţimea 

antenei de 

recepţie 

(m) 

Radiostaţii mobile 

analogice private, 

12,5 kHz 

NV Banda III 30 (staţii de bază), 

38 (staţii mobile) 

20 (staţie de bază) 

1,5 (staţie mobilă) 

Sistem mobil terestru NR 

(radiomicrofon) 

NR 790–862 MHz/ 

Banda III 

58 (UHF)/50 (VHF) 1,5 

Sistem mobil NS 

(legătura OB, stereo, 

necompandată) 

NS 790–862 MHz/ 

Banda III 

45 (UHF)/37 (VHF) 10 

Sistem mobil NT 

(interfon) 

NT 790–862 MHz/ 

Banda III 

47 (UHF)/39 (VHF) 1,5 

Sistem mobil terestru 

digital NA (de 

exemplu, CDMA) 

NA 470–862 MHz 

în Raionul 3, 

790–862 MHz 

 în ţările din 

p. 5.316 al RR 

18 (staţie de bază) 20 (staţii de bază) 

Sistem mobil comun NB NB 174–230 MHz/ 

470–862 MHz 

A se vedea formula 

(АP1.1) şi Tabelul АP1.4  

(staţie de bază) 

A se vedea formula 

(АP1.1) şi Tabelul АP1.5 

(staţie mobilă) 

20,0 (staţie de 

bază) 

 

1,5 (staţie mobilă) 

Sistem mobil terestru XN 

(VHF) 

XN Banda III 38 1,5 
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Sistemul, care trebuie 

să fie protejat 

Codul tipului 

sistemului (a se vedea 

Anexa  2, capitolul 4) 

Banda 

frecvenţelor 

Intensitatea limită a 

cîmpului (dB(мкВ/м))
(1)

 

Înălţimea 

antenei de 

recepţie 

(m) 

Sistem mobil terestru YN 

(480 MHz) 

YN 480 MHz 41 1,5 

Sistem mobil terestru ZC 

(620 MHz) 

ZC 620 MHz 43 1,5 

(1) Valorile limită ale intensităţii cîmpului se referă la lărgimea de bandă DVB-T.
 

Pentru caz general (codul tipului NB)în sistem mobil, adică cînd valoarea raportului de protecţie 

lipseşte, trebuie să fie utilizată următoarea formulă:  

  NIfPBLGFF oiFitrigger /log20)log(1037  , (АР1.1) 

unde: 

 F: factorul de zgomot al serviciului mobil al staţiei de recepţie de bază sau 

mobile (dB); 

 Bi: lărgimea de bandă a staţiei de radiodifuziune terestră (MHz); 

 Gi: cîştigul (amplificarea) antenei de recepţie a staţiei în serviciul mobil (dBи); 

 LF: pierderile în feeder-ul cablului antenei (dB); 

 f: frecvenţa centrală a staţiei perturbatoare (MHz); 

 Po: perturbaţiile industriale (dB) (valoarea tip constituie 1 dB pentru banda VHF şi  

0 dB pentru banda UHF); 

 I/N: raportul dintre perturbaţie şi zgomot, care nu trebuie să depăşească valoarea 

limită (rezerva), utilizată la elaborarea planului 

(I/N = 6 dB). 

Privind cazul general în serviciul mobil terestru, în tabele АР1.4 şi АР1.5 se prezintă următoarele 

valori tip F, Gi, LF  şi Po, care trebuie să fie utilizate (ca sursă de informaţie a se vedea 

Recomandarea ITU-R М.1767) pentru staţiile de bază şi mobile. 

TABELUL AР1.4 

Valorile tip ale parametrilor, utilizaţi în formula (АР1.1) pentru obţinerea valorilor intensităţii limită a cîmpului, 

care determină necesitatea coordonării, pentru protecţia staţiilor de bază de la DVB-T 

pentru caz general (codul tipului NB) al serviciului mobil  

Frecvenţa (MHz) 174 230 470 790 862 

F (dB) 8 8 4 3 3 

Gi (dBи) 6 8 12 17 17 

LF (dB) 2 2 2 4 4 

Po (dB) 1 1 0 0 0 

F – Gi + LF + Po 5 3 –6 –10 –10 
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TABELUL AР1.5 

Valorile tip ale parametrilor, utilizaţi în formulă (АР1.1) pentru obţinerea valorilor intensităţii limită a cîmpului, 

care determină necesitatea coordonării, pentru protecţia staţiilor mobile 

pentru caz general (codul tipului NB) al serviciului mobil de la DVB-T 

Частота (MHz) 174 230 470 790 862 

F (dB) 11 11 7 7 7 

Gi (dBи) 0 0 0 0 0 

LF (dB) 0 0 0 0 0 

Po (dB) 1 1 0 0 0 

F – Gi + LF + Po 12 12 7 7 7 

 

A.3 Valorile limită ale intensităţii cîmpului, care determină necesitatea coordonării, 

pentru serviciul de radionavigaţie aeronautică în benzile de frecvenţă 

223−230 MHz, 590−598 MHz şi 645−862 MHz şi serviciul de radionavigaţie în 

banda de 585−610 MHz 

Pînă înprezent în ITU nu au fost declarate nici un fel de asignări pentru staţiile de radionavigaţie 

aeronautică, care funcţionează în banda de frecvenţă 223−230 MHz în Raionul 3 şi în unele ţări ale 

Raionului 1 în conformitate cu p. 5.247 al RR. De aceea pentru această situaţie nu există valori 

limită. 

Nivelurile intensităţii limită a cîmpului pentru protecţia serviciului de radionavigaţie aeronautică şi 

a serviciului de radionavigaţie de DVB-T se prezintă în tabelul А1.6. 

Pentru intensitatea limită a cîmpului, care determină necesitatea coordonării, trebuie să fie utilizată 

valoarea pentru protecţia serviciului de radionavigaţie aeronautică în banda de frecvenţă  

 223–230 MHz de T-DAB şi DVB-T ultimelor recomandări ITU-R sau valorile coordonate reciproc 

între administraţiile cointeresate. 

TABELUL АР1.6 

Valorile intensităţii limită a cîmpului, care determină necesitatea coordonării, 

pentru protecţia serviciului de radionavigaţie şi a serviciului de radionavigaţie aeronautică de DVB-T
(2)

 

Sistemul, care 

trebuie să fie 

protejat 

Codul 

tipului 

sistemului 

(a se vedea-

Anexa 2, 

Capitolul 4) 

Alocarea RR Aplicarea 
Frecvenţa 

(MHz) 

Intensitatea 

limită a 

cîmpului 

(dB(мкВ/м))
(1)

 

Înălţimea 

antenei de 

recepţie 

(m) 

Sistemul de 

radionavigaţie 
aeronautică XG 
(radarele 
aeroporturilor , 4 
MHz, canal 36, 
Marea Britanie) 

XG Ţările 
din p. 5.302 

Radarul 
aeroportului 

590–598 –12 7 

Sistemul de 
radionavigaţie 

aeronautică АВ 
(РЛС 1) 

AB Raionul 3 Tip 1 
sol-sol 

Canalele 
corespunzătoare 

în banda de 
frecvenţă 

585–610 MHz 

13 10 
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Sistemul, care 

trebuie să fie 

protejat 

Codul 

tipului 

sistemului 

(a se vedea-

Anexa 2, 

Capitolul 4) 

Alocarea RR Aplicarea 
Frecvenţa 

(MHz) 

Intensitatea 

limită a 

cîmpului 

(dB(мкВ/м))
(1)

 

Înălţimea 

antenei de 

recepţie 

(m) 

Sistemul de 

radionavigaţie 
aeronautică АА8 
(РСБН) 

AA8 Ţările 

în p. 5.312 

Componenta 
aer-sol 

Canalele 

corespunzătoare 
în banda de 
frecvenţă 

645–862 MHz 

36  10 

Sistemul de 

radionavigaţie 
aeronautică АА8 
(РСБН) 

AA8 Ţările  

în p. 5.312 

Componenta 
sol-aer 

Canalele 

corespunzătoare 
în banda de 
frecvenţă 

645–862 MHz 

42 10 000 

Sistemul de 

radionavigaţie 
aeronautică АВ 
(РЛС) 

AB Ţările  

în p. 5.312 

Sol-sol Canalele 

corespunzătoare 
în banda de 

frecvenţă 
645–862 MHz 

13 10 

Sistemul de 

radionavigaţie 
aeronautică BD 
(РЛС 2, tip  1, 
transmisia terestră, 
4 MHz) 

BD Ţările  

în p. 5.312 

Componenta 
sol-aer 

Canalele 

corespunzătoare 
în banda de 
frecvenţă 

645–862 MHz 

49 10 000 

Sistemul de 

radionavigaţie 
aeronautică ВА 
(РЛС 2, tip 1, 

transmisia de la 
bordul aeronavei, 4 
MHz) 

BА Ţările  

în p. 5.312 

Tip 1 

Componenta 
aer-sol 

Canalele 

corespunzătoare 
în banda de 
frecvenţă 

645–862 MHz 

29 10 

Sistemul de 

radionavigaţie 
aeronautică ВС 
(РЛС 2, tip  2, 
transmisia terestră, 
3 MHz) 

BС Ţările 
din p. 5.312 

Tip 2 

Componenta 
sol-aer 

Canalele 

corespunzătoare 
în banda de 
frecvenţă 

645–862 MHz 

71 10 000 

Sistemul de 

radionavigaţie 
aeronautică ВВ 

(РЛС 2, tip  2, 
transmisia de la 
bordul aeronavei, 
8 MHz) 

АА2 Ţările 
din p. 5.312 

Tip 2 

Componenta 
aer-sol 

Canalele 

corespunzătoare 
în banda de 

frecvenţă 
645–862 MHz 

21 10 

(1) Valorile intensităţii limită a cîmpului se referă la lărgimea de bandă  DVB-T. 

(2) 
A se vedea de asemenea textul p. А.3. 
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А.4 Intensităţile limită ale cîmpului, care determină necesitatea coordonării, pentru 

serviciul fix în benzile de frecvenţă 174–230 MHz şi 470–862 MHz 

Nivelurile intensităţii limită a cîmpului pentru protecţia sistemelor în serviciul fix de T-DAB şi 

DVB-T se prezintă n Tabelul АР1.7 cu codurile tipului serviciului, care le corespund. 

TABELUL АР1.7 

Valorile intensităţii limită a cîmpului, care determină necesitatea coordonării, 

pentru protecţia sistemelor serviciului fix de T-DAB şi DVB-T 

Serviciul, sistemul,  

care trebuie să fie protejat 

Codul tipului 

sistemului 

(a se vedea Anexa 

 2, Capitolul 4) 

Banda de 

frecvenţă 

(MHz) 

Intensitatea limită a 

cîmpului 

(dB(мкВ/м)) 

Înălţimea 

antenei de 

recepţie 

(m) 

Sistemul fix FF ( transportabil, 

1,2 MHz) 

FF 790–862 24
(1)

 37,5 

Sistemul fix FH FH 790–862 13
(1)

 37,5 

Sistemul fix comun FK FK 174–230 и  

470–862 

A se vedea ecuaţia 

(АP1.2) şi tabelul АP1.8 

37,5 

(1)
 valorile intensităţii limită a cîmpului se referă la lărgimea de bandă DVB-T. 

Pentru cazuri generale ale tipului (codul tipului FK), adică cînd valoarea raportului de protecţie 

lipseşte,trebuie să fie utilizată următoarea ecuaţie: 

  NIfPBLGFF oiFitrigger /log20)log(1037  , (АР1.2) 

unde: 

 F: factorul de zgomot al receptorului staţiilor SF (dB); 

 Bi: lărgimea de bandă a staţiei de radiodifuziune terestră (MHz); 

 Gi: cîştigul antenei de recepţie a staţiei SF (dBи); 

 LF: pierderi în feeder-ul cablului antenei (dB); 

 f: frecvenţa centrală a staţiei de radiodifuziune perturbatoare (MHz); 

 Po: perturbaţii industriale (dB) (Valoarea tip constituie 1 dB pentru banda VHF şi 

0 dB pentru banda UHF); 

 I/N: raportul dintre perturbaţie şi zgomot, care nu trebuie să depăşească valoarea 

limită  (rezerva), utilizată la elaborarea planului (I/N = 6 dB). 

Bazîndu-ne pe informaţia, care se conţine în recomandările ITU-R F.758-4, ITU-R F.1670-1 şi 

ITU-R SM.851-1, următoarele valori tip F, Gi, LF  şi Po, care vor fi utilizate, se prezintă în tabelul 

АР1.8: 
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TABELUL  АР1.8 

Valorile tip ale parametrilor, obţinuţi prin utilizarea ecuaţiei (АР1.2) pentru obţinerea valorilor intensităţii 

limită a cîmpului  pentru protecţia staţiilor pentru caz general (codul tipului FK) 

al serviciului fix de DVB-T 

Frecvenţa (MHz) 174–230 500 800 

F (dB) 5 5 5 

Gi (dBи) 9 14 16 

LF (dB) 4 5 5 

Po (dB) 1 0 0 

F – Gi + LF + Po 1 –4 –6 

 

Pentru alte frecvenţe în banda UHF trebuie să fie efectuată interpolarea prin utilizarea coeficientului 

de corecţie 10 log (f/500). 

В Intensităţile limită ale cîmpului, care determină necesitatea 

coordonării, pentru protecţia Planului de staţiile altor servicii primare 

terestre  

В.1 Sisteme de radiodifuziune reprezentative 

A se vedea Completarea 2 la Capitolul I, care se referă la variantele sistemelor de radiodifuziune. 

В.2 Obţinerea nivelurilor limită 

Au fost efectuate cercetări detaliate referitor la protecţia sistemului DVB-T de perturbaţiile, 

provocate de sistemele în servicii fixe şi mobile. Banda lor de lucru  se află în banda de frecvenţă a 

semnalului televiziunii digitale, sau parţial se suprapune cu ea. De aceea, cazul general al 

perturbaţiilor provocate de alte servicii pentru televiziunea digitală terestră poate fi obţinut prin 

utilizarea criteriilor limită pentru radiodifuziunea digitală la acţionarea semnalului perturbator al 

radiodifuziunii digitale. 

Nu s-au efectuat  cercetări detaliate cu privire la televiziunea analogică, care este supusă 

perturbaţiilor de la toate sistemele, cu care se utilizează frecvenţe comune, adică ВРНС, ale 

serviciului mobil, serviciului fix. În legătură cu acest fapt, în acest scop se propune utilizarea 

aceluiaşi criteriu limită pentru televiziunea analogică, care este supusă perturbaţilor din partea 

radiodifuziunii terestre. 

В.3 Intensităţile limită ale cîmpului, care determină necesitatea coordonării, pentru 

protecţia Planului de staţiile altor servicii primare terestre  

În tabelul АР1.9 se prezintă intensităţile limită ale cîmpului pentru sistemele de radiodifuziune 

reprezentative, descrise în completarea 2 la capitolul I, pentru frecvenţele 200 MHz şi 650 MHz.  
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TABELUL АР1.9 

Intensităţile limită ale cîmpului, care determină necesitatea coordonării, pentru sistemele  de radiodifuziune  

reprezentative 

Serviciul de radiodifuziune, 

care trebuie să fie protejat 

Intensitatea limită a cîmpului 

(dB(мкВ/м))
(1)

 

Banda III 

(174230 MHz) 

Banda IV 

(470582 MHz)   

Banda V 

(582718 MHz) 

Banda V 

(718862 MHz) 

DVB-T 17 21 23 25 

T-DAB 27    

Аналоговое ТВ 10 18 20 22 

(1)
 Valorile intensităţii limită a cîmpului se referă la lărgimea de bandă a sistemului, care trebuie să fie protejat. 

 

Se propune să fie examinat cazul cel mai critic pentru sistemele utile, deoarece nu este cunoscut 

anticipat, care sistem poate fi utilizat de administraţia atinsă. Însă, după perioada de trecere, 

televiziunea analogică va înceta să funcţioneze. De aceea, probabil, este necesar să fie păstrate două 

tipuri de valori. În tabelul АР1.10 se prezintă rezultatul final al intensităţilor limită propuse ale 

cîmpului, care urmează a fi utilizate la coordonare. 

TABELUL  AР1.10 

Intensităţile limită ale cîmpului, care determină necesitatea coordonării, pentru protecţia Planului 

de alte servicii primare terestre 

Serviciul de radiodifuziune , 

care 

trebuie să fie protejat 

Intensitatea limită a cîmpului 

(dB(мкВ/м))
(1)

 

Banda III 

(174230 MHz) 

Banda IV 

(470582 MHz)   

Banda V 

(582718 MHz) 

Banda V 

(718862 MHz) 

Analogic şi digital
 (2)

 10 18 20 22 

Digital 17 21 23 25 

(1) 
Valorile  intensităţii limită  cîmpului se referă la lărgimea de bandă 7 sau 8 MHz a sistemului,care trebuie să fie 

protejat. 
(2)

 Pentru aplicare în perioada de trecere. 
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COMPLETAREA 2 

LA CAPITOLUL I 

Bază pentru determinarea intensităţilor limită ale cîmpului, care determină necesitatea 

coordonării pentru serviciul de radiodifuziune 

Scopul prezentei Completări este prezentarea informaţiei generale despre modul de obţinere a 

intensităţilor limită ale cîmpului, care determină necesitatea coordonării, pentru protecţia serviciului 

de radiodifuziune. 

1 Sisteme de radiodifuziune reprezentative 

În prezenta Completare sunt examinate diferite sisteme de radiodifuziune. De aceea, este necesar de 

a lua în consideraţie diferite valori ale intensităţii limită a cîmpului. Însă, pentru determinarea 

administraţiei atinse valorile limită ale intensităţii cîmpului sunt evaluate pentru următoarele 

variante reprezentative ale sistemelor T-DAB, DVB-T şi ale TV analogică, inclusiv regimurile 

respective de recepţie şi semnificaţiile speciale ale probabilităţii locului aflării: 

– DVB-T: 64-QАМ 3/4, recepţie fixă la nivelul acoperişului, 95% probabilitatea locului 

aflării; 

– T-DAB: recepţia la utilaj mobil, 99% probabilitatea aflării (Regimul I, PL 3, a se vedea 

Recomandarea МСЭ-R BS.1114-5); 

– TV analogică: SECAM L, recepţia fixă la nivelul acoperişului, 50% probabilitatea 

aflării locului. 

Aceste variante se consideră cele mai vulnerabile din cele, care vor fi aplicate în practică. 

2 Determinarea valorilor intensităţii limită ale cîmpului, care determină necesitatea 

coordonării, pentru protecţia serviciului de radiodifuziune 

Intensitatea limită a cîmpului, care necesită coordonare Ftrigger  se calculează în modul următor: 

  Ftrigger  =  Fmed  +  fcorr  –  RP  –  CF, (АР2.1) 

unde: 

 Fmed: valoarea mediană minimă  a intensităţii cîmpului sistemului de radiodifuziune 

respectiv (atins);  

 fcorr: corecţia frecvenţei,care se descrie mai jos;  

 RP: raportul de protecţie corespunzător, prevăzut în Capitolul 3 al anexei 2 la 

prezentul Acord; 

 CF: coeficientul combinat de corecţie respectiv al amplasărilor, care a fost descris 

în capitolul 3 al anexei 2 la prezentul Acord.  

În cazul divergenţelor dintre raporturile de protecţie pentru perturbaţiile de troposferă şi cele 

permanente trebuie să fie luată în consideraţie valoarea pentru perturbaţiile de troposferă. Pentru 

evidenţa cazul de recepţie cel mai rău nu se ia în consideraţie selectivitatea antenei pentru recepţia 

la utilaj fix, instalat la nivelul acoperişului.  
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În capitolul  3 al Anexei 2 la Acord, valoarea mediană minimă a intensităţii cîmpului  pentru 

configuraţia etalon de planificare se calculează pentru 200 MHz (banda III) şi  650 MHz 

(diapazoanele IV/V). Pentru alte frecvenţe se utilizează următoarea regulă de interpolare:  

– pentru recepţia fixă: fcorr =20 log10 (f/fr), unde f –frecvenţa reală şi  fr –frecvenţa etalona 

bandaui respectiv, care a fost indicat mai sus;  

– pentru recepţia portabilă şi mobilă: fcorr = 30 log10 (f/fr), 

unde f –frecvenţa reală şi  fr –frecvenţa etalon a bandaui respectiv, care a fost indicat 

mai sus.  

3 Valorile intensităţii limită a cîmpului, care determină necesitatea coordonării, 

pentru serviciul de radiodifuziune 

În tabelele АР2.1şi АР2.2 se prezintă valorile limită ale intensităţii cîmpuluipentu sisteme de 

radiodifuziune reprezentative, descrise mai sus, pentru frecvenţele 200 MHz  şi 650 MHz. Cele mai 

critice valori limită ale intensităţii cîmpului se prezintă în tabelele АР2.1 şi  АР2.2 cu scris gras. 

TABELUL АР2.1  

Valorile limită ale intensităţii cîmpului
(1)

, care determină necesitatea coordonării, pentru 

sisteme de radiodifuziune reprezentative 

cu frecvenţa 200 MHz 

 Sistemele de radiodifuziune, care trebuie să fie protejate 

 DVB-T T-DAB TV analogică 

Intensitatea minimă 

mediană a cîmpului 

Fmed  =  51 

dB(µV/m) 

Fmed  =  60 dB(µV/m) Fmed  =  55 dB(µV/m) 

Sistemul 

perturbator 

   

DVB-T 

RP  =  21 dB 

Ftrigger  =  17 

dB(µV/m) 

RP  =  9 dB 

Ftrigger  =  33 dB(µV/m) 

RP  =  35 dB 

Ftrigger  =  20 

dB(µV/m) 

T-DAB 

RP  =  26 dB 

Ftrigger  =  12 

dB(µV/m) 

RP  =  15 dB 

Ftrigger  =  27 dB(µV/m) 

RP  =  42 dB 

Ftrigger  =  13 

dB(µV/m) 

TV analogică 

RP  =  9 dB 

Ftrigger  =  29 

dB(µV/m) 

RP  =  2 dB 

Ftrigger  =  40 dB(µV/m) 

RP  =  45 dB 

Ftrigger  =  10 

dB(µV/m) 

(1)
 Valorile limită ale intensităţii cîmpului se referă la lărgimea de bandă a sistemului, care 

trebuie să se protejeze. 
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TABELUL  АР2.2 

Valorile limită ale intensităţii cîmpului
(1)

, care determină necesitatea coordonării, pentru 

sistemele de radiodifuziune reprezentative 

cu frecvenţa 650 MHz 

 Sisteme de radiodifuziune,  

care trebuie să fie protjate 

 DVB-T TV analogică 

Intensitatea minimă 

mediană a cîmpului 

Fmed  =  57 

dB(µV/m) 

Fmed  =  65 dB(µV/m) 

Sistemul 

perturbator 

  

DVB-T 

RP  =  21 dB 

Ftrigger = 23 dB(µV/m) 

RP  =  35 dB 

Ftrigger = 30 

dB(µV/m) 

TV analogică 

RP  =  9 dB 

Ftrigger = 35 

dB(µV/m) 

RP  =  45 dB 

Ftrigger = 20 

dB(µV/m) 

(1) 
Valorile limită ale intensităţii cîmpului se referă la lărgimea de 

bandă относятся 8 MHz a sistemului, care trebuie să fie protejat. 

Se propune de a face diferenţă dintre sistemele de radiodifuziune analogice şi cele digitale, care 

trebuie să fie coordonate, însă totodată, trebuie să fie luat în consideraţie cazul cel mai critic pentru 

sisteme utile, deoarece nu este cunoscut din timp, ce sistem poate fi utilizat de administraţia atinsă. 
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COMPLETAREA  3 

LA CAPITOLUL I 

Poziţia şi orientarea reţelei etalon pentru alocare 

În scopul calculării perturbaţiei emise a reţelei etalon, ca sursă a perturbaţiei emise se consideră 

fiecare punct limită de control al alocării. Pentru efectuarea acestui calcul este necesar de a 

cunoaşte, ce amplasare şi orientare are reţeaua etalon faţă de punctul limită de control. 

Toate reţelele etalon pot fi numite hexagoane. O latură ("latura iniţială") a hexagonului se instalează 

perpendicular pe linia dintre punctul limită de control şi punctul de calcul. Centrul laturii iniţiale se 

află pe punctul limită de control.  

În această poziţie alte vîrfuri şi centrul hexagonului se află mai departe de punctul de calcul decît 

vîrfurile laturii iniţiale. Aceasta consolidează poziţia reţelei etalon şi emiţătoarelor ei. Apoi se 

determină intensitatea cîmpului. 

Apoi reţeaua etalon se întoarce în jurul hotarului alocării spre următorul punct de control, unde din 

nou se determină intensitatea cîmpului pentru acelaşi punct de calcul. Această procedură se repetă, 

pînă cînd reţeaua etalon nu se va întoarce în poziţia iniţială. 

Intensitatea cîmpului în punctul de calcul se măsoară separat pentru fiecare emiţător al reţelei etalon 

cu utilizarea caracteristicilor configuraţiei de planificare etalon, legate de ea. În acest scop p.e.e. 

pentru reţele etalon DVB-T trebuie să includă rezerva pentru putere de 3 dB. 

Intensitatea sumară rezultantă a cîmpului perturbator se evaluează prin aplicarea metodei de 

adunare a puterii. Difuzarea pe traseul mixt sol-mare se calculează în baza Capitolului 2 al anexei 2 

la prezentul Acord. 

În cazul hexagonului cu trei emiţătoare, emiţătorul cel mai apropiat de punctul limită de control este 

amplasat în partea dreaptă, care este îndreptată de la punctul limită de control spre punctul de 

calcul. 

În figurile АР3-1 şi АР3-2 se prezintă schema situaţiei pentru ambele configuraţii posibile ale 

reţelei etalon (3 emiţătoare şi 7 emiţătoare).  

Ca urmare a mişcării imaginate a hexagonului în jurul hotarul naţional unul sau mai multe 

emiţătoare ale reţelei etalon pot să se afle în afara teritoriului administraţiei, pentru alocarea căreia a 

fost efectuat calculul. 
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FIGURA  АР3-1 

RE în formă de hexagon cu trei emiţătoare  
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FIGURA АР3-2 

RE în formă de hexagon cu şapte emiţătoare  
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CAPITOLUL II 

AL ANEXEI 4 

Verificarea corespunderii cu înregistrarea în Planul digital  

1 Introducere  

În capitolul dat se examinează metoda, care trebuie să fie utilizată de Birou la aplicarea Articolelor 

4 şi 5 a prezentului Acord. 

Această metodă trebuie să fie aplicată în următoarele cazuri:  

– cînd una sau cîteva asignări au fost obţinute din transformarea înregistrării în Planul 

digital, care include alocarea, sau din transformarea înregistrării din Planul digital, care 

include alocareacu asignările legate cu ea, după cum se indică în p. 4.1.2.7 al articolului 

4al prezentului acord; 

– cînd înregistrarea în planul digital se modifică fără mărirea nivelului perturbaţiei 

înregistrării în Planul digital, cum se indică în p. 4.1.2.4 b)al articolului  4 al prezentului 

Acord; şi 

– cînd una sau cîteva asignări sunt declarate în conformitate cu articolul 5 pentru 

includerea în  Registrul internaţional al frecvenţelor. 

Termenii principali, care se utilizează în anexa dată, au ost stabiliţi în completarea 4 la capitolul dat. 

2 Principii generale 

Termenul "realizarea înregistrării în Plan digital" se utilizează în următoarele cazuri: 

– în cazul aplicării Articolului 4 pentru însemnarea tuturor asignărilor, care corespund 

înregistrării din Planul digital, care au fost deja incluse în plan sau sunt propuse pentru a 

fi incluse în Plan; 

– În cazul aplicării articolului 5 pentru marcarea tuturor asignărilor, care corespund 

înregistrării din planul digital, care au fost deja înscrise în RIF sau propuse pentru 

înscriere în RIF. 

Metoda verificării corespunderii include următoarele elemente: 

a) verificarea faptului, ca canalul sau blocul de realizare a înregistrării în planul digital, să 

coincidă cu canalul/blocul înregistrării respective din Planul digital, precum şi ca poziţia 

geografică de realizare a înregistrării în Plan digital să se afle în limitele stabilite; 

b) compararea limitelor perturbaţiei, create de înregistrarea respectivă în planul digital cu 

perturbaţia totală de la realizarea înregistrării în planul digital. Regiunea, în limitele 

căreia se efectuează o astfel de comparaţie, se limitează cu contur închis al intensităţii 

cîmpului, prin care se efectuează compararea intensităţilor sumare a cîmpurilor 

perturbatoare. 
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Realizarea înregistrării în planul digital corespunde Planului, cînd verificarea efectuată de Birou în 

conformitate cu punctul а) s-a confirmat şi cînd în conformitate cu punctul b) perturbaţia de la 

realizarea înregistrării în planul digital nu depăşeşte limitele perturbaţiilor, calculate conform 

caracteristicilor înregistrării în Planul digital în toate punctele de calcul. 

3 Prevederile metodei, aplicate pentru toate înregistrările în Planul digital 

Conturul intensităţii cîmpului a nivelului stabilit asigură mecanismul, care modifică în mod 

proporţional numărul de puncte de calcul la verificarea corespunderii dependenţei de valorile puterii 

eficiente emise şi valorile intensităţii limită a cîmpului. Ca criteriu este valoarea limită respectivă a 

intensităţii cîmpului, care se prezintă în capitolul I al Anexei 4 al prezentului Acord. 

Dacă asignările propuse se află în banda de frecvenţă, pentru care în zona de 1000 km de la 

asignările propuse nu există asignare a altui serviciu primar terestru, care a fost introdusă în Listă 

sau în privinţa căreia a fost iniţiată procedura menţionată în Articolul 4 a prezentului Acord, şi 

conturul intensităţii cîmpului nivelului stabilit, care se bazează pe valorile intensităţii limită a 

cîmpului în radiodifuziune, nu iese din limitele  hotarelor naţionale ale administraţiei care declară, 

verificarea corespunderii este favorabilă. 

Dacă asignările propuse se află în banda de frecvenţă, pentru care în zona de 1000 km de la 

asignările propuse există o asignare a altui serviciu primar terestru, care au fost introduse în Listă 

sau în privinţa cărora a fost iniţiată procedura Articolului 4 al prezentului Acord, şi conturul 

intensităţii cîmpului nivelului stabilit, care se bazează pe valorile intensităţii limită a cîmpului în 

radiodifuziune, care nu este din limitele hotarului naţional  al administraţiei, care declară, conturul 

intensităţii cîmpului al nivelului stabilit se reconstruieşte în sectoarele, care corespund zonelor de 

deservire a asignărilor altor servicii primare terestre, care urmează să fie protejate cu utilizarea 

valorilor intensităţii cîmpului nivelului stabilit pentru asignările respective ale altor servicii primare 

terestre şi, la necesitate, cu limitarea conturului în sectoarele date ale teriroriului naţional al 

administraţiei, ale cărei alte servicii primare terestre pot fi atinse. Dacă contururile intensităţii 

cîmpului al nivelului stabilit, care au fost obţinute în rezultatul acestui proces, oricum nu iese din 

limitele hotarelor naţionale ale administraţiei care declară, verificarea corespunderii este favorabilă. 

Dacă contururile intensităţii cîmpului al nivelului stabilit iese din limitele hotarelor naţionale ale 

administraţiei care declară, în orice poziţie, atunci se construieşte un şir de contururi geometrice. 

Aceste contururi se construiesc pentru verificarea faptului, ca în fiecare din punctele lor intensitatea 

totală a cîmpului perturbator  de la transformarea propusă a înregistrării digitale în Plan şi de la 

asignările în RIF (inclusiv asignările legate), care sunt legate cu semnătura digitală din Plan, să nu 

depăşească limitele perturbaţiei înregistrării digitale în Plan.  

În contururile date, care înconjoară zona alocării sau asignării, punctele de calcul se plasează cu pas 

de 1°de a lungul contururilor geometrice.Nu se iau în consideraţie toate punctele: se utilizează doar 

acele puncte de calcul, care sunt amplasate în afara hotarelor naţionale ale administraţiei care 

declară, şi în interiorul conturului (-relor) intensităţii cîmpului al nivelului stabilit, care a fost 

construit în jurul alocării sau asignării. 

Realizarea înregistrării în planul digital este corespunzătoare, cînd în fiecare punct de calcul, 

perturbaţia de la realizarea înregistrării în Planul digital nu depăşeşte limitele perturbaţiei, calculate 

în baza caracteristicilor înregistrării în planul digital. 
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3.1 Calcularea intensităţii cîmpului  

Calcularea intensităţii cîmpului se efectuează în baza modelului de difuzare, care se prezintă în 

capitolul  2al Anexei 2 al Acordului  (se utilizează curbele de difuzare pentru troposferă, adică 

valorile de 1% al timpului şi 50% de amplasări). Calcularea perturbaţiilor produse de orice emiţător 

se limitează cu distanţa maximă de 1000 km. Valorile calculate se rotungesc pînă la zecimi. 

În cazul necesităţii unirii valorilor  intensităţii cîmpului a mai multor surse de semnale,  se 

utilizează metoda de adunare a puterilor. Intensităţile separate ale cmpului, obţinute în punctele de 

calcul de la toate staţiile de emisie ale alocării, sunt prelucrate în ordine descrescătoare. Suma 

puterilor se obţine în modul următor: 

– se adună consecutiv valorile puterilor, care corespund intensităţilor cîmpurilor 

perturbatoare, începînd cu valoarea cea mai mare; 

– rezultatul fiecărei adunări se compară cu rezultatul anterior; 

– dacă mărirea puterii este mai mare sau egală cu 0,5 dB, atunci procesul adunării 

continuă; 

– dacă mărirea puterii va fi mai mică de 0,5 dB, atunci procesul adunării se întrerupe, şi 

0,5 dB se adaugă, şi se obţine rezultatul sumei puterilor. 

3.2 Construirea contururilor geometrice şi punctelor de calcul 

Contururile geografice se amplasează la distanţa de 60, 100, 200, 300, 500, 750 şi 1000 km de la 

locul amplasării staţiei sau hotarului înregistrării în Planul digital. 

Construirea contururilor geometrice depinde de tipul înregistrării în Planul digital. 

Pentru fiecare tip al înregistrării în Planul digital se determină punctul de calcul de reper. Din acest 

punct de reper se construiesc 360 de raze cu pasul de 1°începînd cu Nordul geografic. Punctul în 

care , raza intersectează conturul intensităţii cîmpului nivelului stabilit şi orice contururi geometrice, 

care se află în afara hotarului naţional al administraţiei care declară, este locul amplasării punctelor 

de calcul. 

4 Aplicarea metodei date pentru fiecare tip al înregistrării în Planul digital  

Planul se întocmeşte în baza a două obiecte principale de planificare, şi anume , a asignărilor şi 

alocărilor. Atît asignările, cît şi alocările se caracterizează printr-un set concret de caracteristici 

tehnice, care se enumără în anexa 1 la Acord. Aceste două obiecte pot fi grupate în cinci tipuri ale 

înregistrării, care poate fi introdusă în Plan digital. Particularităţile fiecărui tip al înregistrării 

influenţează în Planul digital asupra metodei de verificare a corespunderii. 

4.1 Înregistrarea în Planul digital, care include doar alocarea 

Înregistrarea în Planul digital are următoarele caracteristici: hotarul alocării, frecvenţa asignată, 

tipul reţelei etalon (RE) şi configuraţia de planificare etalon (CPE). 
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4.1.1 Locurile de amplasare ale asignărilor, primite din înregistrarea în Planul digital 

Aceste asignări trebuie să fie amplasate în interiorul zonei alocării sau nu mai departe de 20 km de 

la hotarul exterior al alocării. Aceste locuri de amplasare se află în limitele teritoriului 

administraţiei, care declară, cu excepţia cazului, cînd administraţiile au convenit despre altceva (a se 

vedea p. 18.2al regulamentului radiodifuziunii). 

4.1.2 Contururile geometrice pentru înregistrarea în Planul digital  

Punctul de reper al înregistrării alocării în Plan este centru de gravitate al poligonului (-elor), care 

determină hotarele alocării, iar construirea conturului geometric se descrie în Completarea 1 la 

capitolul dat.  

4.1.3 Limitele perturbaţiei înregistrării în Planul digital  

Caracteristicile reţelei etalon, legate cu alocarea, se utilizează ca sursă pentru calcularea limitelor 

perturbaţiei. Reţeaua etalon, amplasată în fiecare punct al hotarului alocării, funcţionează ca sursă 

de perturbaţii. Locul amplasării reţelei etalon se prezintă în completarea  2 la Capitolul dat. 

Valoarea cea mai mare, din cele obţinute în punctul examinat, a intensităţii cîmpului de la fiecare 

punct limită al alocării în punctul de calcul respectiv este valoare a intensităţii cîmpului perturbaţiei, 

care trebuie să fie utilizată. 

4.1.4 Intensitatea cîmpului perturbaţiei, create de realizarea înregistrării în Planul digital  

а) Aplicarea Articolului 4 

În cazul transformării în Plan a înregistrării alocării în asignare, cînd se intenţionează includerea 

acestei asignări în plan, perturbaţia totală se calculează cu utilizarea metodei adunării puterilor, în 

modul prezentat în p. 3.1, perturbaţiilor din partea: 

– asignărilor, incluse în Plan în rezultatul transformării alocării; şi 

– asignărilor noi, obţinute în rezultatul transformării alocării şi prezentate în conformitate 

cu articolul 4 pentru includerea în plan; sau 

b) Aplicarea Articolului 5 

În cazul transformării înregistrării alocării din Plan în asignare, cînd se intenţionează includerea 

acestei asignări în RIF, perturbaţia totală se calculează cu utilizarea metodei de adunare a puterii, în 

modul descris în p. 3.1, de la perturbaţiile din partea: 

– asignărilor, care au fost incluse în RIF în rezultatul transformării alocării; şi 

– asignărilor noi, obţinute în rezultatul transformării alocării şi prezentate în conformitate 

cu Articolul 5 pentru includere în RIF. 

4.1.5 Conturul intensităţii cîmpului nivelului stabilit pentru înregistrarea din Planul 

digital  

Punctul de reper pentru construirea conturului intensităţii cîmpului nivelului stabilit este centrul de 

gravitate al poligonului, care determină hotarul alocării, iar metoda de construire a conturului se 

descrie în completarea 3 la capitolul dat. 
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4.2 Înregistrarea din planul digital, care include o singură asignare 

Înregistrarea din planul digital constă dintr-o asignare. Ea se caracterizează de un set de 

caracteristici tehnice, descrise în Anexa 1 la Acord. Unele din aceste caracteristici pot fi descrise 

din punctul de vedere al CPE. 

În cazul, în care caracteristicile realizării înregistrării în Planul digital sunt identice cu 

caracteristicile înregistrării în Planul digital, asignarea se consideră în mod automat ca fiind 

corespunzătoare înregistrării în planul digital şi de aceea nu este necesară îndeplinirea verificării 

corespunderii. 

4.2.1 Locul amplasării asignării declarate 

Locul amplasării antenei de emisie trebuie să fie îndepărtat la o distanţă mai mare de 20 km de la 

locul geografic, indicat în înregistrarea respectivă din Planul digital. Acest loc de amplasare se află 

în limitele teritoriului administraţiei care declară, cu excepţia cazului, cînd administraţiile au 

convenit despre altceva (a se vedea p. 18.2al Regulamentului Radiodifuziunii). 

4.2.2 Contururile geometrice pentru înregistrarea în planul digital  

Punctul de reper este poziţie geografică a antenei de emisie, care este înscrisă în Plan, iar 

contururile geometrice sunt alcătuite din circumferinţe concentrice cu centrul în punctul de reper. 

4.2.3 Limitele perturbaţiei înregistrării din Planul digital 

Pentru calcularea limitelor perturbaţiei înregistrării din planul digital, se utilizează caracteristicile 

asignării, care se enumără în Plan. 

4.2.4 Intensitatea cîmpului perturbaţiei, create de realizarea  înregistrării în Planul 

digital 

În cazul aplicării Articolului 5, intensitatea cîmpului perturbaţiei, creat de realizarea înregistrării în 

Planul digital, este intensitatea cîmpului perturbator, care se creează de asignarea declarată. 

4.2.5 Conturul intensităţii cîmpului, nivelului stabilit pentru înregistrarea în Planul 

digital  

Punctul de reper pentru construirea conturului intensităţii cîmpului nivelului stabilit este poziţia 

geografică a antenei de emisie, care este înscrisă în Plan, iar metoda de construire a conturului se 

prezintă în Completarea 3 la Capitolul dat. 

4.3 Înregistrarea din Planul digital, care include alocarea cu asignările legate cu ea  

Înregistrarea din planul digital este alcătuită din alocare şi asignările legate cu ea. Alocarea are 

următoarele caracteristici: hotarul alocării, frecvenţa asignată, tipul RE sau CPE, sau varianta 

sistemului cu regimul de recepţie. Fiecare din asignările legate este caracterizată de un set de 

caracteristici tehnice, care se prezintă în Anexa 1 la Acord, şi legătura dintre alocare şi asignări se 

stabileşte cu ajutorul identificatorilor alocării şi SFN, pentru care toate asignările şi alocările, care 

intră în înregistrare, au valori identice. 
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4.3.1 Locul amplasării asignărilor, care prezintă realizarea înregistrării în Plan digital 

Locul amplasării asignărilor, care au fost obţinute în urma transformării alocărilor, trebuie să se afle 

în interiorul zonei alocării sau la o distanţă nu mai mare de 20 km de la hotarul exterior al zonei 

alocării. Locul amplasării antenei de emisie pentru asignarea legată trebuie să fie la o distanţă nu 

mai mare de 20 km de la poziţia geografică, indicată în înregistrarea din planul digital pentru 

asignarea respectivă. 

Aceste locuri de amplasare se află în limitele teritoriului administraţiei, care declară, cu excepţia 

cazului, cînd administraţiile au convenit despre altceva (a se vedea p. 18.2al Regulamentului 

radiodifuziunii). 

4.3.2 Contururile geometrice pentru înregistrarea din Planul digital  

Ca punct de reper este centrul de gravitate al poligonului, care determină hotarele alocării, şi 

construirea contururilor geometrice se prezintă în Completarea 1 la Capitolul dat. 

4.3.3 Limitele perturbaţilor înregistrării din Planul digital  

Limitele perturbaţiilor alocării înregistrării în planul digital, care prezintă alocarea cu asignările 

legate, se calculează în fiecare punct separat de calcul ca valoare maximă, din cele obţinute, sau: 

– cu ajutorul metodei de adunare a puterilor, cum se prezintă în p. 3.1, mai sus, pentru 

perturbaţia, creată de asignările digitale legate, sau  

– în baza perturbaţiei, create de reţeaua etalon, care este legată cu alocarea (a se vedea 

Completarea 2 la capitolul dat). 

Deoarece alocarea, ca regulă, este destinată pentru transformare în asignări, care pot influenţa 

asupra potenţialului admisibil al perturbaţiilor, care corespunde înregistrării din planul digital, 

atunci verificarea corespunderii trebuie să fie efectuată doar în cazul, cînd caracteristicile, asignării 

legate declarate sunt identice cu caracteristicile înregistrării respective din Planul digital. 

4.3.4 Intensitatea cîmpului perturbaţiei, care se creează de realizarea înregistrării în 

Planul digital  

а) Aplicarea Articolului 4 

Cu ajutorul metodei de adunare a puterii,cum se prezintă în p. 3.1, se calculează intensitatea 

cîmpului perturbaţiei, creat de perturbaţiile din partea: 

– asignărilor, incluse deja în Plan în rezultatul transformării alocării, care intră în 

înregistrarea din planul digital (adică cu excluderea asignărilor legate); şi 

– noilor asignări, obţinute în urma transformării alocării, care intră în înregistrarea din 

planul digital, şi prezentate pentru includerea în Plan în conformitate cu Articolul 4. 

b) Aplicarea Articolului 5 

cu ajutorul metodei de adunare a puterii, cum se descrie în p. 3.1, se calculează perturbaţia totală 

creată de: 

– asignările, care au fost deja introduse în RIF în urma transformării  alocării, care intră în 

componenţa înregistrării; 
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– asignările legate, care corespund înregistrării în planul digital, care au fost introduse în 

RIF în conformitate cu subp. 5.1.4, 5.1.6 şi 5.1.71 Articolul 5; şi 

– noile asignări, obţinute în urma transformării  alocării, care intră în componenţa 

înregistrării din planul digital, şi care se prezintă pentru introducere în RIF în 

conformitate cu Articolul 5; şi 

– asignările legate, care corespund înregistrării din planul digital şi prezentate pentru 

introducere în RIF în conformitate cu Articolul 5, 

4.3.5 Conturul intensităţii cîmpului nivelului stabilit pentru înregistrarea din Planul 

digital 

Ca punct de reper este centrul de gravitate al poligonului, care determină hotarul alocării, iar 

metoda de construire a conturului intensităţii cîmpului nivelului stabilit se prezintă în Completarea 

3 la Capitolul dat. 

4.4 Înregistrarea din planul digital, care include setul de asignări cu identificatorul 

general SFN 

Înregistrarea din Planul digital este alcătuită din setul de asignări cu identificatorul general SFN fără 

o alocare legate cu ele. Fiecare asignare separată se caracterizează de caracteristici tehnice, care se 

prezintă în Anexa 1 la Acord. 

Numărul asignărilor, care prezintă realizarea înregistrării din Planul digital, nu poate depăşi 

numărul asignărilor, care intră în înregistrarea respectivă din planul digital. 

În cazul, în care toate caracteristicile pentru toate asignările declarate sunt identice caracteristicilor 

respective ale asignărilor în înregistrarea din Planul digital, atunci nu este necesară îndeplinirea 

verificării corespunderii. 

Totuşi, dacă o asignare se declară cu caracteristicile, diferite de caracteristicile asignărilor 

respective în înregistrarea din planul digital, verificarea corespunderii trebuie să fie efectuată pentru 

toate asignările, care reprezintă realizarea înregistrării din planul digital. 

4.4.1 Locul amplasării asignărilor declarate  

Locul amplasării asignărilor declarate trebuie să fie la o distanţă nu mai mare de 20 km de la 

locurile geografice respective, care se indică în înregistrarea din planul digital. 

4.4.2 Contururile geometrice pentru înregistrarea din Planul digital 

Ca punct de reper pentru înregistrarea din Planul digital este centrul de gravitate al tuturor 

coordonatelor geografice ale amplasărilor antenelor de emisie separate. 

Pentru fiecare asignare a înregistrării în Planul digital se construiesc mai multe circumferinţe 

concentrice cu razele, cu distanţele corespunzătoare, care au fost stabilite în p. 3.2.. Circumferinţele 

cu raze identice se unesc între ele pentru a forma unul sau cîteva contururi care înconjoară locurile 

de amplasare ale asignărilor SFN  şi îndepărtate de ele la distanţa corespunzătoare. 

                                                 

1  Includerea asignării în calculul perturbaţiei nu semnifică recunoaşterii faptului, că acestei 

atribuiri îi va fi oferită protecţia. 
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4.4.3 Limitele perturbaţiilor înregistrării în Planul digital 

Caracteristicile fiecărei asignări, care se enumără în plan, se utilizează pentru calcularea perturbaţiei 

totale înfăşurătoare  în conformitate cu varianta metodei de adunare a puterilor, care se prezintă în 

p. 3.1. 

4.4.4 Intensitatea cîmpului perturbaţiei, create de realizarea înregistrării în planul digital  

În acest caz verificarea corespunderii se efectuează doar în cadrul Articolului 5. Intensitatea 

cîmpului perturbaţiei, care se creează la realizarea înregistrării în planul digital, reprezintă 

intensitatea totală a cîmpului perturbaţiei, cum se prezintă în p. 3.1: 

– de toate asignările, care corespund înregistrării din planul digital, precum şi de cele deja 

introduse în RIF, inclusiv asignările, înscrise în conformitate cu p. 5.1.4, 5.1.6 şi 5.1.72 

ale Articolului 5; şi 

– de toate asignările, care corespund înregistrării din Planul digital şi care au fost 

prezentate pentru introducere în RIF în conformitate cu Articolul 5. 

4.4.5 Conturul intensităţii cîmpului nivelului stabilit pentru setul de asignări cu 

identificatorul comun SFN 

Ca punct de reper pentru construirea conturului intensităţii cîmpului nivelului stabilit este centrul de 

gravitate al coordonatelor geografice tuturor amplasărilor antenelor de emisie separate, iar metoda 

de construire a conturului intensităţii cîmpului nivelului stabilit se prezintă în Completarea 3 la 

Capitolul dat. 

4.5 Înregistrarea din planul digital, care include asignarea, legată cu alocarea fără 

identificatorul SFN 

Înregistrarea din planul digital este alcătuită din alocarea cu o asignare legată cu ea, dar fără 

identificator SFN. În acest caz, unica sursă de perturbaţii este asignarea, iar hotarul alocării doar 

determină zona protejată la planificarea pentru РКР-06. pentru alocare se indică CPE, sau varianta 

sistemului cu regimul de recepţie. Asignarea se caracterizează de un set de caracteristici tehnice, 

care se prezitnă în Anexa 1 la Acord. 

Pentru înregistrarea dată este imposibil de a transforma alocarea în asignare (asignări), doar dacă 

acest tip al înregistrării nu va fi înlocuit cu altul în planul digital. Pentru transformarea în asignare 

este necesar ca alocarea să aibă identificatorul SFN, adică înregistrarea, care conţine asignarea, 

legată cu alocarea fără identificator SFN, trebuie să fie înlocuită cu înregistrarea în planul digital, 

care conţine alocarea. 

În cazul, în care caracteristicile  realizării înregistrării în planul digital sunt identice cu 

caracteristicile înregistrării în Planul digital, asignarea se recunoaşte în mod automat ca fiind 

corespunzătoare înregistrării din planul digital şi astfel, nu este necesară verificarea corespunderii. 

Metoda pentru verificarea corespunderii asignării declarate, care corespunde înregistrării din planul 

digital şi include asignarea legată fără identificatorul SFN, coincide cu metoda, descrisă în p. 4.2. 

 

  

 

                                                 

2 Includerea asignării în calculul perturbaţiei nu semnifică recunoaşterii faptului, că acestei 

atribuiri îi va fi oferită protecţia. 
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COMPLETAREA 1 

LA CAPITOLUL II 

Construirea conturului geometric pentru înregistrările din Plan, care conţin o alocarea sau 

alocarea cu asignările legate  

Metoda de construire a setului de contururi geometrice pentru zona închisă respectivă necesită, ca 

zona iniţială să fie definită ca set de puncte limită, adică ca hexagon. 

Primul pas la construirea conturului geometric este sortarea punctelor limită în sensul contrar acelor 

ceasornicului. Punctele limită, care se dublează, adică punctele limită, unite de muchiile de lungime 

nulă, se exclud. Dacă două muchii vecine au aceeaşi direcţie, atunci punctul comun se omite. 

La următorul pas, se creează muchii noi, îndepărtate la distanţa, indicată în p. 3.2 al Anexei 4 a 

Capitolului II, de la hexagonul respectiv. Aceste "muchii" noi sunt linii paralele şi arcuri, cînd sunt 

înconjurate punctele limită convexe. În ultimul caz, punctele limită iniţiale sunt centre ale arcurilor. 

Liniile şi arcurile obţinute se unesc prin calcularea liniilor de racordare dintre punctele ale două linii 

sau arcuri consecutive. Punctele de intersecţie constituie o parte din setul vîrfurilor, care determină 

contururile geometrice. Punctele suplimentare trebuie să fie amplasate de-a lungul arcurilor rămase, 

pentru a aproxima în mod corespunzător arcul cu poligonul. Rezultatul se prezintă în Figura АР1-1. 

FIGURA АР1-1 

Conturul geometric pentru zona alocării  
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În conformitate cu această procedură, pot fi create contururi geometrice pentru orice formă a zonei 

alocării, inclusiv zonele, care au tăieturi esenţiale. Tăieturile, sau secţiunile concave ale poligonului, 

vor fi conturate astfel, ca din fiecare punct de pe hotarul alocării, distanţa pînă la contur va fi egală 

cu una din distanţele necesare, indicate în p. 3.2 al Anexei 4, Capitolul II. 

Procedura susmenţionată permite de a determina punctele limită ale conturului geometric. 
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COMPLETAREA  2 

LA CAPITOLUL II 

Poziţionarea şi orientarea reţelei etalon pentru calcularea limitelor perturbaţiei 

înregistrărilor din Planul digital, care includ alocarea sau alocarea cu  

asignări legate 

În scopul efectuării calcului perturbaţiei emise a reţelei etalon, ca sursă a perturbaţiei emise se 

consideră fiecare punct limită de control al alocării. Pentru efectuarea acestui calcul, este necesar de 

a cunoaşte, în ce mod reţeaua etalon este poziţionată şi orientată în raport cu punctul limită.  

Toate reţelele etalon pot fi descrise ca hexagon. O muchie ("muchia iniţială") a hexagonului se 

instalează perpendicular pe linia între punctul limită şi punctul de calcul. Astfel, centrul muchiei 

iniţiale se amplasează pe punctul limită. 

În această amplasare, celelalte puncte limită şi centrul hexagonului se află mai departe de punctul de 

calcul, decît punctele limită ale muchiei iniţiale. Aceasta fixează poziţia reţelei etalon şi 

emiţătoarelor ei. Apoi se determină intensitatea cîmpului. 

Apoi, reţeaua etalon se deplasează în jurul hotarului alocării la următorul punct limită, unde 

intensitatea cîmpului se determină din nou pentru acelaşi punct de calcul. Această procedură se 

repetă, pînă cînd reţeaua etalon nu se va întoarce în poziţia iniţială. 

Intensitatea cîmpului în punctul de calcul se măsoară separat pentru fiecare emiţător al reţelei 

etalon, utilizînd caracteristicile configuraţiei de planificare etalon, legate cu alocarea. În acest scop, 

p.e.e. pentru reţelele etalon DVB-T include rezerva de putere de  3 dB. 

Intensitatea totală rezultantă a cîmpului perturbator se măsoară prin aplicarea metodei obişnuite de 

adunare a puterii. Traseul mixt de difuzare sol-mare se calculează în baza Capitolului 2 al Anexei 2 

la prezentul Acord. 

În cazul hexagonului cu trei emiţătoare, emiţătorul cel mai apropiat de punctul limită se află în 

partea dreaptă, dacă privim de la punctul limită spre punctul de calcul. 

În figurile АР2-1 şi АР2-2, ce urmează, se prezintă schema pentru ambele configuraţii posibile ale 

reţelei etalon (3 emiţătoare şi 7 emiţătoare). 

În rezultatul deplasării hexagonului imaginat în jurul hotarului naţional, este posibil, ca unul sau 

cîteva emiţătoare ale reţelei etalon să se afle în afara teritoriului administraţiei, pentru alocarea 

căreia a fost efectuat calculul. 
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FIGURA  АР2-1 

RE în formă de hexagon cu trei emiţătoare  

 

 

 

Emițătorul 
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FIGURA АР2-2 

RE în formă de hexagon cu şapte emiţătoare  
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COMPLETAREA  3 

LA CAPITOLUL II 

Construirea conturului intensităţii cîmpului nivelului stabilit  

Valorile intensităţii limită a cîmpului corespund valorilor minime ale intensităţii cîmpului nivelului 

stabilit în Capitolul I al Anexei 4 al prezentului Acord. 

Conturul intensităţii cîmpului nivelului stabilit se construieşte cu utilizarea razelor, distanţate una de 

alta la 1 în unghiul de 360, care pornesc dintr-un punct de referinţă, locul amplasării căruia se 

determină pentru fiecare tip al înregistrării din Planul digital, prezentat în Capitolul 4 al Anexei 4 a 

Capitolului II. 

De-a lungul acestor raze se calculează intensitatea totală a cîmpului de la realizarea înregistrării în 

Planul digital, cum se descrie în p. 3.1 al Anexei 4 a Capitolului II (cu utilizarea valorilor pentru 

1% al timpului) începînd cu distanţa de 1000 km, care se măsoară de la emiţătorul cel mai apropiat 

al realizării înregistrării în Planul digital sau hotarului alocării, în direcţia spre punctul de referinţă, 

pînă cînd nu va fi atinsă intensitatea limită a cîmpului.  

Conturul, care uneşte punctele în fiecare rază, unde se atinge intensitatea limită a cîmpului, 

formează conturul intensităţii cîmpului nivelului stabilit. 

În unele cazuri (de exemplu, zonă de difuzare anomală, emiţătoare mai puternice, valorile limită 

joase, care determină necesitatea coordonării), este posibil, ca intensitatea cîmpului nivelului stabilit 

va fi depăşită la distanţa, mai mare decît distanţa maximă de 1000 km. În acest caz, punctul la 

distanţa de 1000 km va fi  locul amplasării conturului intensităţii cîmpului nivelului stabilit în raza 

respectivă. 



- 324 - 

 

 

COMPLETAREA 4 

LA CAPITOLUL II 

Termenii, utilizaţi în această Anexă 

Punct de calcul: punctul, în care se efectuează calculele intensităţii cîmpului. 

Contur geometric: linia, care se află la o distanţă stabilă de la înregistrarea din Planul digital. 

Conturul intensităţii cîmpului nivelului stabilit: linia, pe care intensitatea cîmpului creată de 

realizarea înregistrării în Planul digital, este egală cu valoarea stabilită. 

Înregistrarea în Planul digital: Asignarea, sau alocarea, sau combinaţia asignărilor, care pot fi sau 

nu pot fi legate cu o alocare şi care, în scopul executării Planului şi modificărilor lui se examinează 

ca un singur obiect. 

Limitele perturbaţiilor înregistrării în Planul digital: intensitatea totală a cîmpului în punctul de 

calcul, care se calculează în baza caracteristicilor înregistrării în Planul digital. 

Asignarea, convertată din alocare: asignarea, înregistrată în Planul digital şi/sau în Registrul 

informaţional internaţional al frecvenţelor, care nu modifică limitele perturbaţiilor înregistrării 

respective în Planul digital. 

Asignarea (asignările) legată (-e): una sau cîteva asignări, legate cu alocarea, înregistrată în Planul 

digital, care pot depăşi limitele generale ale perturbaţiei înregistrării în Planul digital în raport cu 

limita perturbaţiei, create de reţeaua etalon. 

Realizarea înregistrării în Planul digital: 

În cazul aplicării Articolului 4, defineşte toate asignările, care corespund înregistrării în Planul 

digital, care au fost deja incluse în Plan sau sunt propuse pentru includerea în Plan. 

În cazul aplicării Articolului 5, defineşte toate asignările, care au fost deja incluse în Registrul 

informaţional internaţional al frecvenţelor sau sunt propuse pentru includerea în el. 
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ANEXA  5 

Lista asignărilor altor servicii primare terestre, 

care se indică în p 1.15 al Articolului 1 al Acordului1 

Informaţia, care se include în elementele datelor Listei  

Nr. Descrierea 

1 Numărul de ordine ITU 

2 Notarea convenţională ITU pentru administraţia, care declară 

3 Codul de identificare unic, acordat asignării de administraţie (AdminRefId) 

4 Frecvenţa asignată (MHz) 

5 Frecvenţa etalon (MHz) 

6 Data introducerii în Listă 

7 Denumirea locului amplasării staţiei de emisie /recepţie 

8 Notarea convenţională ITU pentru ţară sau zonă geografică  

9 Coordonatele geografice ale locului amplasării staţiei de emisie/de recepţie:  

  9a  latitudinea (±DDMMSS) 

  9b  longitudinea (±DDMMSS) 

10 Raza nominală  (km) a zonei circulare de emisie   

11 Notarea convenţională ITU pentru ţară sau zonă geografică, în care se află staţiile de 

emisie  

12 Notarea convenţională ITU pentru ţară sau zonă geografică, în care se află staţiile de 

recepţie  

13 Coordonatele geografice ale centrului zonei circulare de recepţie:  

  13a latitudinea (±DDMMSS)  

  13b longitudinea (±DDDMMSS) 

14 Raza nominală (km) a zonei circulare de recepţie 

15 Clasa staţiei 

16 Clasa emisiei conform Articolului  2 şi Anexei 1 

17 Lărgimea de bandă necesară conform Articolului  2 şi Anexei 1 

18 Codul tipului sistemului  (a se vedea Anexa 2, Capitolul 4 al prezentului Acord)  

19 Tipul puterii (X, Y sau Z) 

20 Puterea de ieşire a emiţătorului (dBW)  

                                                 

1  Lista caracteristicilor corespunzătoare ale staţiilor radioastronomice nu se prezintă, deoarece în 

prezent aceste staţii nu sunt introduse în Listă. Însă, dacă ulterior staţia radioastronomică va fi 

introdusă în Listă, lista caracteristicilor se va baza pe parametrii,care se prezintă în Anexa  4 la 

Regulamentul Radiodifuziunii.  
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Nr. Descrierea 

21 Densitatea maximă a puterii (dB (W/Hz)), calculată medie conform benzii cele mai joase 

de  4 kHz, transmisă pe linia de emisie a antenei  

22 Puterea maximă efectivă emisă (dBW)  

23 Directivitatea antenei  (D –direcţională sau ND –nedirecţională)  

24 Azimutul emiterii maxime a antenei de emisie (în grade) în sensul acelor de ceasornic de 

la Nordul geografic 

25 Sectorul azimutului pentru axa razei de bază a antenei, măsurat (în grade) în sensul acelor 

de ceasornic de la Nordul geografic: 

  25a azimut iniţial 

  25b azimut final 

26 Polarizare 

27 Înălţimea antenei de asupra solului (m) 

28 Înălţimea locului de amplasare de asupra mării (m) 

29 Înălţimea efectivă maximă a antenei (m) 

30 Înălţimea efectivă a antenei (m) conform 36 azimuturi cu intervalele de  10°, măsurată în 

plan orizontal, în sensul acelor de ceasornic de la Nordul geografic 

31 Coeficientul maxim de amplificare a antenei în comparaţie de dipol-semiundă  

32 Notările convenţionale ale administraţiei, cu care a fost efectuată coordonarea 

33 Observaţii 

 

Notă. – Versiunea prescurtată a Listei este publicată în format electronic, adresa: 

http://www.itu.int/md/R06-RRC.06-R-0001/. Datele generalizate privind numărul asignărilor pentru 

administraţie, care au fost incluse în Listă, se prezintă în tabelul A5-1. 

http://www.itu.int/md/R06-RRC.06-R-0001/
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TABELUL A5-1 

Datele generalizate despre numărul asignărilor altor servicii primare terestre, care se 

prezintă în Listă în benzile de frecvenţă 174–230 MHz şi  470–862 MHz 

Statul – membru al Uniunii 
Marcarea 

ITU 

Numărul asignărilor altor servicii 

primare terestre, incluse în Listă 

Arabia Saudită (Regatul) ARS 339 

Republica Azerbaidjan AZE 3 

Belgia BEL 4 

Coasta de Fildeş (Republica) CTI 14 

Egipt (Republica Arabă) EGY 474 

Emiratele Arabe Unite  UAE 4 

Federaţia Rusă RUS 1 420 

Franţa F 250 

Georgia GEO 7 

Iran (Republica Islamică Iran) IRN 551 

Israel (Stat) ISR 372 

Iordania (Regatul Haşemit al Iordaniei) JOR 2 017 

Kazahstan (Republica KAZ 18 

Maroc (Regat) MRC 70 

Uzbekistan (Republica) UZB 27 

Chirghizstan (Republica) KGZ 10 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord  

G 5 428 

Tadjikistan (Republica) TJK 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZOLUŢII
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REZOLUŢIA 1 (RRC -06) 

Serviciul de radiodifuziune prin satelit în banda de frecvenţă 620–790 MHz 

 

Conferinţa Regională Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală 

terestră în Regiunea 1 (părţile  Regiunii 1, aflate la Vest de meridianul 170 E şi la Nord de 

paralela 40 S, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran 

în benzile de frecvenţă  174–230 MHz şi 470–862 MHz (Geneva, 2006 ) (RRC -06), 

luînd în consideraţie faptul, 

а) că prima sesiune a Conferinţei a adoptat Rezoluţia  COM4/1 (RRC -04);  

b) că este necesară asigurarea protecţiei eficiente, a sistemelor televiziunii terestre în 

această bandă de frecvenţă; 

с) că reţelele geostaţionare (RGS) ale serviciului de radiodifuziune  prin satelit (SRS) şi 

negeostaţionare (RNGS) ale reţelei sau serviciului SRS se află la stadiul publicării sau 

coordonării prealabile, sau au fost declarate în banda de frecvenţă 620–790 MHz;  

d) că influenţa acestor reţele geostaţionare ale SRS şi reţelelor şi sistemelor 

negeostaţionare ale SRS asupra sistemelor televiziunii digitale şi televiziunii analogice încă 

urmează să fie studiată şi, că criteriile de utilizare comună a frecvenţelor, inclusiv limitele pfd, 

necesare pentru protecţia serviciilor terestre în această bandă de frecvenţă, nu se cunosc şi depind 

de decizia Conferinţei Mondiale de Radiocomunicaţie care va avea loc în anul 2007 (CMR -07); 

е) că multe administraţii au infrastructură vastă pentru emisia şi recepţia semnalelor de 

televiziune analogică şi digitală în banda de frecvenţă 620–790 MHz; 

f) Că această Conferinţă a adoptat Acordul şi Planurile privind radiodifuziunea digitală 

terestră, în banda de frecvenţă 620–790 MHz şi că este necesar de a asigura protecţia eficientă a 

acestor Planuri, 

recunoscînd faptul, 

а) că în p. 5.311 al Regulamentului Radiocomunicații se prezintă condiţiile, în care 

banda de frecvenţă 620–790 MHz poate fi utilizată pentru asignările staţiilor de televiziune, care 

utilizează modularea de frecvenţă în SRS; 

b) că utilizarea benzii de frecvenţă 620–790 MHz de reţele geostaţionare şi de cele 

negeostaţionare ale SRS a fost suspendată în conformitate cu Rezoluţia 545 (CMR-03) pînă la 

adoptarea deciziei de Conferinţa Mondială de Radiocomunicaţie -07, 
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recunoscînd faptul, 

а) că, în conformitate cu deciziile 3 ale Rezoluţiei 545 (a Conferinţei-03), reţelele 

geostaţionare ale SRS şi reţelele negeostaţionare ale SRS în banda de frecvenţă 620–790 MHz, 

altele decît cele, care au fost declarate, au fost date în exploatare şi data dării în exploatare a 

cărora a fost confirmată pîna la finisarea Conferinţei Mondiale Radiocomunicaţii (Geneva, 2003) 

(CMR-03), nu trebuie să fie date în exploatare pînă la finisarea CMR-07; 

b) că, în conformitate cu deciziile 5 ale Rezoluţiei 545 (CMR-03), sistemele serviciului 

de radiodifuziune satelit, menţionate în decizia 1a acestei Rezoluţii, nu trebuie să fie luate în 

consideraţie  la aplicarea deciziei 3.4 a Rezoluţiei Consiliului  1185 (care a fost modificată în 

anul 2003 )1, 

propune Conferinţei Mondiale Radiocomunicaţii 2007  

1 întreprinderea măsurilor necesare pentru asigurarea protecţiei eficiente  a Planurilor 

de radiodifuziune, adoptate de această Conferinţă, şi a evoluţiei lor ulterioare de reţelele/ 

sistemele geostaţionare ale serviciului de radiodifuziune prin satelit şi /sau de cele 

negeostaţionare ale SRS, care nu au fost date în exploatare  pînă la 5 iulie 2003 ; 

2 întreprinderea măsurilor necesare, pentru ca terminalele terestre ale reţelelor  

/sistemelor geostaţionare ale serviciului de radiodifuziune satelit şi/ sau cele negeostaţionare ale 

SRS, care nu au fost date în exploatare pînă la 5 iulie 2003 , să nu solicite protecţia de la 

Planurile, adoptate de această Conferinţă, şi de evoluţia lor ulterioară, precum şi să nu creeze 

restricţii pentru utilizarea asignărilor Planurilor şi a evoluţiei lor, 

Încredinţează Secretarului general 

De a aduce prezenta Rezoluţie la cunoştinţa Conferinţei Mondiale de Radiocomunicaţie din anul 

2007. 

                                                 

1  Rezoluţia 1185 a fost anulată de Rezoluţia 1224, adoptată de Consiliu la sesiunea din anul  

2004  
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REZOLUŢIA 2 (RRC -06) 

Caracteristicile pentru coordonarea şi declararea serviciilor primare terestre în benzile de 

frecvenţă  174–230 MHz şi 470–862 MHz  

în zona de planificare 

 

Conferinţa Regională Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală 

terestră în Regiunea 1 (în părţile Regiunii  1, aflate la Vest de meridianul 170 E şi la Nord de 

paralela 40 S, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran 

în benzile de frecvenţă 174–230 MHz şi  470–862 MHz (Geneva, 2006 ) (RRC -06), 

luînd în consideraţie faptul, 

Că prezenta conferinţă a adoptat Acordul regional (Geneva, 2006 ), în care sunt stabilite 

procedurile pentru coordonarea şi declararea asignărilor serviciului de radiodifuziune şi ale altor 

servicii primare terestre, şi, în Anexa  3 a căruia se prezintă caracteristicile, care urmează să fie 

prezentate pentru aplicarea acestor proceduri, 

recunoscînd faptul, 

că este de dorit, ca toate caracteristicile, care urmează să fie prezentate Biroului de 

radiocomunicaţii pentru declararea şi coordonarea asignărilor, să fie incluse în Anexa 4 la 

Regulamentul Radiocomunicații, 

propune Conferinţei Mondiale Radiocomunicaţii din 2007  

de a reexamina, la necesitate, Anexa  4 la Regulamentul Radiocomunicații în scopul includerii 

caracteristicilor, care se prezintă în Anexa 3 la Acordul regional (Geneva, 2006 ), 

încredinţează Secretarului general 

De a aduce prezenta Rezoluţie la cunoştinţa Conferinţei Mondiale Radiocomunicații din anul 

2007. 

 

 

_______________ 

 

 

 

 


