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APROBAT 

la şedinţa Consiliului de Administraţie al SNMFR   

                                                                  Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

 

        

Procesul verbal  nr. 1/2020            

           din 24 aprilie 2020 

 

                                                   C U P R I N S 

  

 Anul 2019. Momente de referinţă 

Consiliul de administraţie 

Activitatea administrației 

Principalele riscuri cu care se confruntă instituția 

1. Gestionarea spectrului de frecvenţe radio 

1.1 Suportul dezvoltării sectorului de radiocomunicaţii 

1.2 Prestarea serviciilor de calcul a compatibilităţii electromagnetice 

1.3 Activităţi de suport al managementului tehnic al spectrului 

1.4 Protecţia  internaţională a asignărilor de frecvenţă 

1.5 

 

Colaborări şi activităţi  internaţionale în domeniul managementului 

spectrului de frecvenţe radio 

2. Evidenţa staţiilor radio 

2.1 Încheierea şi reperfectarea contractelor cu beneficiarii serviciilor 

2.2 Evidenţa mijlocalor radioelectronice 

3. Monitorizarea spectrului  de frecvenţe radio şi asigurarea 

compatibilităţii  electromagnetice a spectrului de frecvenţe radio 

3.1 Depistarea, localizarea şi eliminarea interferenţelor prejudiciabile 

3.2 Monitorizarea benzilor de frecvenţă 

3.3 Depistarea şi localizarea surselor de emisii neautorizate şi a modificărilor 

neautorizate a parametrilor tehnici de emisie a staţiilor radio 

3.4 Evaluarea instrumentală periodică a parametrilor tehnici de emisie ai 

staţiilor de radiocomunicaţii 

33..55  Efectuarea măsurătorilor parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de 

radiocomunicații 
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33..66  Efectuarea expertizei proiectelor stațiilor de radiocomunicații 

33..77  Măsurarea și evaluarea parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații 

electronice 

44..  Evaluarea conformităţii produselor din domeniul comunicaţiilor 

electronice şi tehnologia informaţiei 

44..11  Certificarea produselor în Organismul de certificare a produselor din 

telecomunicaţii, informatică şi poştă 

44..22  Încercări de laborator a produselor în Laboratorul de Încercări a CEM 

55..  

  
Exploatarea şi mentenanţa mijloacelor tehnice şi resurselor 

informaţionale ale SNMFR 

55..11  

  

Exploatarea/mentenanţa Sistemului Naţional de Monitoring al Spectrului de 

Frecvenţe Radio  (SNMSFR) 

55..22  Exploatarea/mentenanţa resurselor informaţionale 

66..  Dezvoltarea  instituţiei 

66..11  Exploatarea tehnică și dezvoltarea infrastructurii I.P. ”SNMFR”  

66..22  Exploatarea tehnică și dezvoltarea tehnologică a I.P. ”SNMFR”  

77..  

  

Optimizarea proceselor tehnologice, suportul implementării 

tehnologiilor avansate 

88..  Activitatea    economică 

88..11  Volumul şi structura  veniturilor 

88..22  Volumul şi structura cheltuielilor 

88..33  Defalcări  în buget 

88..44       Bugetul IP "Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” 

99..  Gestionarea  resurselor  umane.  Perfecţionarea profesională a 

personalului. Securitatea şi  sănătatea în muncă 

9.1 Resurse umane 

9.2 Perfecționarea profesională a personalului 

9.3 Securitatea şi sănătatea în muncă 

1100..  Suport  juridic în relaţiile contractuale 

11. Dispoziţii finale 
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ANUL 2019.  MOMENTE DE REFERINŢĂ 

 

Raportul pentru anul 2019 (în continuare - Raport) al Instituţiei Publice 

„Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (în continuare - 

SNMFR) reprezintă sistematizarea activităţii instituției pentru perioada menționată 

și reflectă gradul de realizare al obiectivelor trasate în Planul de activitate şi 

dezvoltare al  SNMFR pentru anul 2019 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

Consiliul de administraţie al Instituţiei Publice „Serviciul Naţional de 

Management al Frecvenţelor Radio”, a fost desemnat prin Ordinul nr. 408 din 29 

decembrie 2017 al Ministerului Economiei și Infrastructurii al RM. 

Sergiu BOCANCEA - Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Şef 

al Direcţiei infrastructura de comunicaţii a 

Ministerului Economiei şi Infrastructurii; 

Membrii Consiliului de Administraţie: 

Vitalie TARLEV – secretar de stat al Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii; 

Vitalie BOBOC – şef-adjunct al Direcţiei infrastructura de 

comunicaţii a Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii; 

Dumitru SÎRBU 

 

– auditor intern al Serviciului audit intern, 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii; 

 

Ludmila DIMITRIŞIN                              - şef al Secţiei finanţele în justiţie, ordinea 

publică, apărare şi securitatea statului din cadrul 

Direcţiei politici bugetare sectoriale, Ministerul 

Finanţelor; 

Tatiana PETRACHE                                – consultant superior al Direcţiei                                                                        

infrastructura de comunicații a                                                                       

Ministerului Economiei și Infrastructurii; 

Alexandru OTGON   Şef al Direcţiei management  instituţional al 

Ministerului Economiei şi Infrastructurii; 

Eugeniu CHISTOL – Şef al Direcţiei analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor a Ministerului Economiei 

şi Infrastructurii; 

Tatiana MADAN – contabil-şef al I.P. “Serviciul Național de 

Management al Frecvențelor Radio”. 
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ACTIVITATEA  ADMINISTRAȚIEI 

 

Pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor funcționale ale SNMFR, au fost 

întreprinse diferite acțiuni privind administrarea activităţii instituției: 

- a fost întocmit Planul de activitate şi dezvoltare al  IP „Serviciul Naţional de 

Management al Frecvenţelor Radio” pentru anul 2019, aprobat la şedinţa 

Consiliului de Administraţie (Procesul verbal nr.8/2018 din 15.12.2018). 

- au fost elaborate și definitivate Planurile de activitate anuale şi lunare ale 

subdiviziunilor din cadrul SNMFR, care ulterior au fost aprobate de către 

Directorul institiţiei ; 

- au fost perfectate Planurile anuale de organizare a cursurilor de perfecţionare 

profesională a colaboratorilor in subdiviziuni și Planul anual de activităţi privind 

măsurile de securitate a muncii şi a situaţiilor excepţionale. 

 - a fost asigurată realizarea planurilor adoptate, monitorizată îndeplinirea 

activităţilor planificate şi  întocmite rapoarte: 

 Rapoarte de activitate ale SNMFR pentru trimestrul I, semestrul I, pentru 9 

luni de activitate; 

 Rapoarte financiare, prezentate organelor de stat (Inspectoratul Fiscal, Biroul 

de Statistică); 

 Rapoarte lunare de activitate ale subdiviziunilor din cadrul  SNMFR; 

- periodic au fost desfășurate şedinţe interne cu participarea conducerii instituției şi 

a tuturor şefilor de subdiviziuni, în cadrul cărora a fost examinată îndeplinirea 

obiectivelor planificate, rapoartele şefilor de subdiviziuni cu privire la activitatea 

curentă, au fost propuse variante de soluţionare a problemelor identificate, trasate 

sarcini noi, au fost desemnate  persoane responsabile si fixate termene concrete 

pentru realizare;  

  - au fost realizate integral obligaţiunile Angajatorului pentru anul 2019, prevăzute 

în Contractul colectiv de muncă al SNMFR la nivel de unitate pentru anii 2016-

2019;  

-   au fost efectuate în termen și în totalitate achitările salariale, achitările plăţilor în 

bugetul de stat şi alte plăţi obligatorii prevăzute de legislaţie; 

-  au fost întreprinse măsuri şi elaborate documentele necesare pentru înregistrarea 

de stat al sediului nou al SNMFR; 

-   a fost organizată şi efectuată inventarierea anuală a elementelor de activ şi pasiv 

ale instituţiei; 

 - în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare a fost aprobat Planul de 

achiziții în baza căruia a fost efectuată achiziţionarea bunurilor, lucrărilor si 

serviciilor necesare pentru activitatea instituției (licitaţii publice - 2, cereri a 
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ofertelor de preţuri - 5, negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare -1, achiziţii de valoare mică – 62). 

-   la solicitările MEI şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale a fost 

organizată examinarea şi avizarea proiectelor documentelor normative şi 

legislative (Legi, Hotărâri de Guvern, Regulamente, standarde, etc.). 

 

                Principalele riscuri cu care se confruntă instituția 

 

      1. Modificarea actelor normative si legislative care au impact negativ asupra 

activităţii instituției (restrîngerea activităţii, excluderea unor activităţi); 

     2. Reţinerea achitărilor pentru serviciile prestate de instituție conform 

prevederilor contractelor încheiate (datoriile debitoare); 

     3. Încetarea activităţii agenţilor economici cu care instituția are încheiate 

contracte de prestare a serviciilor  (insolvabilitatea debitorilor). 

     4. Tergiversarea termenilor de executare a lucrărilor efectuate de către agenţi 

economici în conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu SNMFR 

(construcţii, reparaţii, servicii). 
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1. GESTIONAREA SPECTRULUI DE FRECVENŢE RADIO 

  

Gestionarea eficientă al spectrului de frecvenţe radio este o condiţie de 

importanţă majoră în implementarea şi utilizarea tehnologiilor şi serviciilor 

avansate în comunicaţiile electronice şi oferă un avantaj strategic pentru asigurarea 

utilizării optime a acestei resurse, în scopul satisfacerii necesităţilor societăţii. 

SNMFR realizează gestionarea tehnică a spectrului de frecvenţe radio prin 

planificarea, calcularea compatibilităţii electromagnetice, avizarea asignării 

frecvenţelor şi canalelor radio pentru utilizatorii cu destinație civilă. În cadrul 

SNMFR au fost calculate și avizate frecvențe radio pentru implementarea și 

dezvoltarea: 

 Rețelelor de comunicații mobile celulare CDMA 2000, GSM, UMTS, 

LTE în benzile 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 

2600 MHz; 

 Stațiilor de televiziune terestră analogică și digitală, precum și alocărilor 

digitale pentru radiodifuziunea sonoră terestră prin elaborarea Planului de 

frecvențe pentru Republica Moldova asociat Acordului de la Geneva 06 

și stații de radiodifuziune sonoră în banda 87,5-108 MHz asociat 

acordului de la Geneva 84; 

 Stațiilor de comunicații din serviciul fix (radio releu), stațiilor de 

radiocomunicații mobile personale (PMR/PAMR)), rețelelor 

WAS/RLAN(WI-FI), BFWA; 

 Rețelelor și stațiilor cu destinație civilă: stații din serviciul mobil 

maritim, radiocomunicații prin satelit, stații de radioamator, radiolocație, 

sisteme MMDS, dispozitive cu rază mică de acțiune, etc. 

 

  În acest capitol sunt reflectate activităţile întreprinse de SNMFR în anul 2019 

în scopul realizării obiectivului gestionării eficiente al spectrului de frecvenţe radio 

în conformitate cu prevederile Planului de activitate al SNMFR pentru anul 2019.  

 

1.1   Suportul dezvoltării sectorului de radiocomunicații 

 

În vederea utilizării efective a spectrului de frecvenţe radio şi pentru a evita 

crearea interferenţelor, sunt stabilite un şir de prevederi, atât în legislaţia naţională – 

TNABF, Legea comunicaţilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, Programul 

de management al spectrului de frecvenţe radio pentru anii 2013-2020, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 116 din 11.02.2013 şi Programul privind tranziţia de la 

televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 240 din 08.05.2015 ş.a., precum şi în legislaţia internaţională - 

Regulamentul Radiocomunicaţii al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, 

Acordurile regionale multilaterale („Geneva-75”, „Geneva-84”, „Geneva-06”, etc.). 
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SNMFR realizează gestionarea tehnică a benzilor de frecvenţe atribuite prin 

TNABF pentru utilizarea neguvernamentală sau partajată. Obiectivul principal al 

SNMFR în acest sens este asigurarea compatibilităţii electromagnetice între staţiile 

de radiocomunicaţii, utilizarea raţională şi eficientă al spectrului de frecvenţe radio 

şi prevenirea interferenţelor prejudiciabile în reţelele de radiocomunicaţii 

autorizate.   

 

   1.2.Prestarea serviciilor de calcul a compatibilităţii electromagnetice 

       1.2.1. În conformitate cu competenţele sale, stipulate în Legea comunicaţiilor 

electronice nr. 241/2007, SNMFR prestează serviciul de selectare, calculare şi 

planificare a frecvenţelor şi/sau canalelor radio în conformitate cu TNABF. Ca 

rezultat al acestui serviciu, SNMFR eliberează Avizul privind asignarea canalului 

sau a frecvenţei radio. În consecinţa prestării serviciului respectiv pe parcursul 

anului 2019 au fost avizate conform solicitărilor 498 asignări de frecvenţă, benzi şi 

canale pentru diferite servicii, inclusiv: 

 46 frecvenţe radio în serviciul Mobil terestru; 

 248 frecvenţe radio pentru serviciul fix; 

 135 frecvenţe radio în serviciul mobil maritim; 

 10 frecvenţe radio pentru radiodifuziune sonoră FM (modificate); 

 34 canale TV digitală: 30 + 2 canale pentru staţiile TV (extindere MUX A 

Radiocom, testare CH56, CH58); + 2 canale MUX B; 

 4 frecvenţe radio pentru staţiile de sol din serviciul fix prin satelit VSAT. 

 1 canal TV analogic, modificare;  

 19 benzi pentru serviciul WAS/RLAN; 

 1 frecvență T-DAB (testare). 

 Totodată, au fost eliberate 202 autorizaţii pentru staţii de bord în serviciul mobil 

maritim cu codurile de identificare şi semnalele de apel respective şi au fost avizate 

62 indicative de apel în serviciul amator. 

Dinamica numărului de frecvențe avizate este prezentată în tabelul nr.1 

 

Tabelul 1 

Anul 
Mobil 

terestru 
Fix 

Fix 

prin 

satelit 

TV eter 
TV 

digital 
RD 

Staţii 

navale 

2012 60 502 2 17 - 26 363 

2013 59 634 6 3 - 21 352 

2014 36 526 12 0 - 14 374 

2015 54 522 11 1 - 14 273 

2016 106 945 11 3 - 12 233 

2017 57 712 6 1 9 10 137 

2018 38 224 2 3 16 9 198 

2019 49 248 4 1 34 11 135 
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Analiza dinamicii numărului de frecvențe avizate atestă următoarele fapte: 

- a crescut numărul de asignări de frecvențe din cadrul televiziunii digitale 

terestre față de anii precedenți, în legătură cu dezvoltarea multiplexurilor naționale 

A și B, implementate de către Î.S. „Radiocomunicații”. Numărul de asignări noi de 

televiziune analogică terestră se menține constant redus pe parcursul ultimilor 5 

ani, în legătură cu sistarea planificată a emisiilor de TV analogică terestră; 

- a scăzut față de anul trecut numărul de asignări de frecvențe radio din 

cadrul serviciului mobil maritim. Cantitatea de frecvențe din cadrul serviciului 

mobil maritim este determinată de activitatea agenților locali, ce prestează servicii 

de reprezentare în instituțiile statului RM a proprietarilor de nave. În general, se 

observă o diminuare a numărului de autorizații a stațiilor de navă în perioada 2015 

– 2019 față de anii 2012-2014, fenomen provocat de procesul tot mai complicat şi 

anevoios de înregistrare a navelor sub pavilionul RM de către Căpitănia portului 

Giurgiulești. Totodată, o parte substanțială a autorizațiilor eliberate reprezintă 

prelungiri ale autorizațiilor existente şi nu sunt  contabilizate ca asignări noi; 

- relativ constant se menține numărul de frecvențe noi avizate pentru stațiile 

din cadrul serviciului mobil terestru. În legătură cu sporirea posibilităților tehnice 

și gamei largi de servicii oferite de către rețelele de comunicații 2G/3G/4G, la 

moment, nu sunt observate premise de sporire a solicitărilor pentru rețelele de 

comunicații mobile personale în benzile 150 MHz și 400 MHz. Totodată, în 

legătura cu apariția și dezvoltarea rețelelor LPWAN, NB-IoT etc. ar putea apărea 

necesitatea de frecvențe pentru acest tip de rețele, pentru aplicații specifice pentru 

industrie, agricultură, energetică etc; 
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- relativ constant se menține numărul de frecvențe avizate pentru stațiile din 

cadrul serviciului radiodifuziune sonoră. Frecvențele avizate reprezintă modificări 

ale asignărilor existente. Numărul frecvențelor avizate pentru serviciul de 

radiodifuziune este limitat de cantitatea resurselor de spectru disponibile pentru 

acest tip de serviciu. O dezvoltare mai intensă a serviciului de radiodifuziune 

terestră poate fi așteptată în cazul implementării și punerii în funcțiune a stațiilor 

de radiodifuziune digitală sonoră terestră; 

- a crescut față de anul 2018, dar s-a diminuat per ansamblu numărul de 

asignări din cadrul serviciului fix și fix prin satelit. Fluctuația numărului de 

asignări din cadrul serviciului fix prin satelit este determinată, în mare parte, de 

efectuarea de transmisiuni ocazionale realizate de pe teritoriul RM: evenimente 

sportive, show-uri TV, etc, acestea variind pe parcursul anilor. În cazul serviciului 

fix, micșorarea ar putea fi determinată de:  

a) activitatea mai intensă atestată în anii 2016-2017 în scopul uniformizării 

bazelor de date ale  SNMFR și ale operatorilor de telefonie mobilă (a fost 

implementată verificarea automatizată a bazelor de date, și în cadrul mai multor 

iterații au fost eliminate neconcordanțele); 

 b) maturizarea rețelelor, dezvoltarea fiind realizată prin utilizarea 

infrastructurii existente de piloni unde LRR sunt deja montate; 

 c) ar putea fi determinată de dezvoltarea mijloacelor alternative de backhaul  

pentru stațiile de bază (fibră optică, etc.); 

 d) o combinație a factorilor de mai sus. 

1.2.2. A fost realizată calcularea şi coordonarea parametrilor tehnici de emisie 

ai staţiilor de bază a sistemelor de comunicaţii mobile celulare, inclusiv: 

-  staţii de bază 2G – 41 BS; 

-  staţii de bază 3G – 429 BS; 

-  staţii de bază 4G – 332 BS. 

Au fost avizate 248 frecvenţe radio pentru linii de radioreleu din infrastructura 

reţelelor de telefonie mobilă celulară. 

Dinamica numărului de staţii de comunicaţii mobile noi este prezentată în 

tabelulnr. 2 

Tabelul.2 

Anul GSM UMTS LTE 

2012 223 924 79 

2013 197 381 130 

2014 2073 520 109 

2015 94 561 762 

2016 151 685 393 

2017 26 550 118 

2018 48 444 122 

2019 41 429 332 
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Analiza dinamicii numărului staţiilor de bază ale reţelelor de comunicaţii 

mobile de bandă largă propuse spre aprobare atestă o dezvoltare treptată, relativ 

constantă a acestora, în conformitate cu strategiile operatorilor. Sporirea 

semnificativă atestată în anul 2014 a fost determinată de reînnoirea 

licenţelor/reexaminarea parametrilor staţiilor deja puse în exploatare. 

 

     1.3. Activităţi de suport a managementului tehnic al spectrului 

 

Pe parcursul anului 2019 au fost realizate următoarele activități de suport al 

gestionării spectrului de frecvențe radio: 

 A fost pregătit proiectul de poziție al Administrației Republicii Moldova 

către Conferința Mondială pentru Radiocomunicații 2019 și armonizat în 

cadrul CEPT. A fost expediată spre MEI propunerea de susținere a Seturilor 

1, 2 și 3 de propuneri comune europene (ECP) ale CEPT. Au fost formulate 

și susținute propuneri pentru peste 20 puncte din Agenda CMR-19. A fost 

elaborat și expediat către MEI proiectul de solicitare către utilizatorii 

guvernamentali privind examinarea posibilității excluderii sintagmei 

„Moldova” din cadrul notelor de subsol, pentru a fi prezentate spre 

examinare de către Conferința Mondială pentru Radiocomunicații-19 (CMR-

19); 

 A fost examinat proiectul foii de parcurs pentru banda 700 MHz elaborat de 

către inițiativa EU4Digital și expediate către MEI propunerile respective; 

 Au fost examinate proiectele Hotărârii Guvernului „privind implementarea 

unor acțiuni pentru finalizarea procesului de tranziție la televiziunea 

digitală terestră” (în varianta inițială – „privind modificarea unor hotărâri 
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ale Guvernului”, număr unic 468/MEI/2019) și expediate către MEI 

propunerile respective; 

 Au fost completate și expediate 2 chestionare CEPT privind statutul 

planificat al benzilor 2290-2400 MHz, acordul potențial BSS-MFCN în 

banda 1452-1492 MHz; 

 Au fost efectuate estimări ale zonelor de acoperire ale difuzorilor din stânga 

Nistrului conform solicitării utilizatorilor guvernamentali de spectru și 

expediată nota informativă respectivă; 

 Au fost efectuate estimări ale zonelor de acoperire și clasificarea difuzorilor 

naționali conform solicitării Consiliului Audiovizualului și expediată nota 

informativă respectivă; 

 Au fost examinate solicitările de coordonare internă din partea utilizatorilor 

guvernamentali pentru 88 de frecvențe din cadrul serviciul fix; 

 Au fost studiate caracteristicile și necesitățile de spectru pentru tehnologiile 

și rețelele de radiocomunicații emergente și de perspectivă (rețele de 

comunicații mobile în bandă largă 5G, rețele IoT, rețele de radiodifuziune 

sonoră digitală terestră) și efectuată estimarea posibilităților tehnice de 

implementare a acestora în RM. Au fost pregătite notele informative 

respective și expediate către MEI. 

           

          11..44  PPrrootteeccţţiiaa  iinntteerrnnaaţţiioonnaallăă  aa  aassiiggnnăărriilloorr  ddee  ffrreeccvveennţţăă..  

În scopul protecţiei internaţionale a asignărilor de frecvenţă pe parcursul 

anului 2019 au fost selectate 980 asignări de frecvenţe şi expediate solicitările de 

notificare a asignărilor de frecvenţe radio naţionale la Biroul Radiocomunicaţiilor 

al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (BR UIT) în scopul înregistrării lor 

în Registrul Principal al Frecvenţelor Radio al UIT: 

 830 frecvenţe în serviciul mobil-terestru, publicate în BR IFIC, MARS- 830; 

 94 frecvenţe în serviciul fix, publicate în BR IFIC, MARS- 94; 

 45 frecvenţe în serviciul mobil maritim şi fluvial, publicate în BR IFIC, 

MARS – 45; 

 11 asignări de frecvenţe în serviciul radiodifuziune, publicate în BR IFIC, 

MARS - 11. 

Dinamica numărului asignărilor de frecvenţă radio notificate la BR UIT este 

prezentată în tab. nr. 3 

                                                                                                            

Tabelul 3 

Anul Mobil terestru Fix Staţii de navă 

2016 737 136 85 

2017 776 130 133 

2018 737 120 55 

2019 830 94 45 



 

Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio                                 Raport anual 2019  

=====================================================================                                                                              

13/51 

 

 

 

   În scopul protecţiei asignărilor de frecvenţe naţionale pentru asigurarea 

compatibilităţii electromagnetice au fost examinate secţiile speciale din circularele 

UIT BR IFIC: 

- secţiunile speciale privind serviciile terestre:   

a) GE84/268 la BRIFIC 2879, GE84/269 la BRIFIC 2881, GE84/270 la 

BRIFIC 2883,GE84/271 la BRIFIC 2885,  GE84/272 la BRIFIC 2887, 

GE84/273 la BRIFIC 2889,GE84/274 la BRIFIC 2891, GE84/275 la 

BRIFIC 2893,GE84/276 la BRIFIC 2895,  GE84/277 la BRIFIC 2897, 

GE84/278 la BRIFIC 2899, GE84/279 la BRIFIC 2901,GE84/280 la 

BRIFIC 2905, GE84/281 la BRIFIC 2907, GE84/282 la BRIFIC 2909. 

Au fost expediate obiecții pentru 15 stații RD UKR; 

b) Au fost  examinate secțiunile speciale: GE06/149 în BRIFIC 2884, 

GE06/150 în BRIFIC 2886,GE06/151 în BRIFIC 2888, GE06/152 în 

BRIFIC 2890, GE06/153 în BRIFIC 2892, GE06/154 în BRIFIC 2894, 

GE06/155 în BRIFIC 2896, GE06/156 în BRIFIC 2898, GE06/157 în 

BRIFIC 2900, GE06/158 în BRIFIC 2902, GE06/159 în BRIFIC 2904, 

GE06/160 în BRIFIC 2906, GE06/161 în BRIFIC 2908. Au fost 

expediate obiecții pentru 1 stație DTT UKR; 

c) Au fost  examinate secțiunile speciale: GE06L/40 BR IFIC 2890. Au fost 

expediate obiecții pentru 2 stații GE06L serviciul mobil UKR; 

d) Au fost examinate 161 de stații din serviciul FXM ale administrațiilor 

limitrofe, expediate conform Art. 11 a RR spre includere în MIFR. Nu 

au fost identificate stații ce ar afecta asignările RM; 

- A fost efectuată examinarea compatibilității electromagnetice ale planurilor 

actualizate suplimentare DTT ale UKR vs MDA, examinarea variantei draft 

a proiectului de Acord de coordonare bilaterală MDA-UKR. A fost efectuată 

analiza mutuală pentru 91 de stații MDA și 169 stații UKR; 

- Au fost examinate 12 solicitări BR UIT privind rețelele FSS Appendix 30B; 

- Au fost examinate solicitările de coordonare sau includere în zona de 

deservire a 8 stații / rețele din serviciul fix prin satelit; 

- În cadrul activităților de coordonare bilaterală a stațiilor în banda 87,5 – 108 

MHz au fost expediaţi la coordonare internaţională parametrii staţiilor RD 

Căuşeni – 87,8 MHz şi Cimişlia – 90,6 MHz.Au fost examinate solicitările 

de coordonare a 154 staţii de radiodifuziune UKR, ROU. Au fost pregătite şi 

expediate răspunsurile  respective. 

 

1.5.  Colaborări şi activităţi internaţionale aferente managementului 

tehnic al spectrului de frecvenţe radio 

  

   A fost asigurată participarea la lucrările seminarului TAIEX, la sediul 

ANRCETI în perioada 21-22 martie 2019. Au fost examinate practicile 
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existente de tranzacționare secundară a resurselor de spectru în Europa și 

aplicabilitatea acestora în cadrul RM; 

 În perioada 02-08 iunie 2019 în Geneva, Confederaţia Elveţiană, specialiștii 

SNMFR au participat la sesiunea grupului de studiu ITU-R SG1 

„Managementul spectrului” şi sesiunile grupurilor de lucru ITU-R WP1A  

„Tehnici de inginerie a spectrului”, WP1B „Metodologiile şi strategiile 

economice al managementului spectrului”, WP1C  „Monitoringul 

spectrului”. În cadrul sesiunilor grupurilor de lucru și grupului de studiu a 

fost efectuată analiza şi lucrul asupra diverselor documente, recomandări şi 

rapoarte tehnice prezentate de subgrupurile de corespondenţă cât și analiza şi 

aprobarea documentelor (recomandări şi rapoarte tehnice) înaintate de către 

grupurile de lucru componente a SG1 – WP1A, WP1C, WP1B; 

 A fost asigurată participarea la SRME-19 Albania, 23-28 iunie 2019. Au fost 

examinate concepte legate de gestionarea spectrului, precum și procedurile 

asociate înregistrării asignărilor de frecvență în Registrul Frecvențelor 

(MIFR) și a fost desfășurat un atelier de lucru privind utilizarea  

instrumentelor software ale UIT atât pentru servicii terestre, cât și pentru 

servicii spațiale, instrumente necesare în activitatea curentă a SNMFR; 

 În perioada 24-27 iunie 2019 în orașul Riga, Letonia a fost efectuată o 

întîlnire bilaterală a experților SNMFR și al Oficiului de Comunicații 

Electronice (VASES) din Letonia (autoritate desemnată prin lege cu funcții 

de management a resurselor  spectrului de frecvențe radio și numerotare în 

Letonia). În cadrul întîlnirii au avut loc mai multe sesiuni de lucru unde au 

fost abordate și discutate diverse probleme, ce țin de domeniile de activitate 

ale VASES și SNMFR: organizarea funcțională și managerială; legislația și 

proceduri de achiziții publice; proceduri, metode de planificare, calculare, 

administrare a frecvențelor radio; structura, organizarea și dotarea sistemului 

de monitorizare al spectrului radio; baza normativă în domeniul 

comunicațiilor electronice din Letonia; 

 A fost asigurată participarea la  atelierul inter-regional de pregătire către 

CMR-19, Elveția, 3-7 septembrie 2019. Au fost examinate pozițiile 

organizațiilor regionale de gestionare a spectrului de frecvențe pe marginea 

punctelor agendei CMR-19, informație utilizată ulterior pentru pregătirea 

proiectului de poziție al Administrației de Comunicații (AC) a RM către 

CMR-19; 

 A fost asigurată participarea la lucrările seminarului SEWG, sediul 

ANRCETI (8-10 Octombrie 2019). Au fost examinate aspecte administrative 

și tehnice legate de gestionarea spectrului de frecvențe radio, în mod special 

a benzilor destinate pentru implementarea armonizată a rețelelor de 

comunicații mobile de bandă largă  5G și examinat proiectul Acordului 

regional de spectru pentru benzile 700 MHz și 3.6 GHz; 
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 A fost asigurată participarea la cea de a 52-a ședință a grupului de lucru 

CEPT/ECC/FM22, desfășurată în perioada 01 - 04.10.2019 în or. Ljubljana, 

Slovenia. În cadrul ședinței au fost discutate și analizate diferite subiecte 

actuale ce țin de domeniul monitorizării spectrului de frecvențe radio. La fel 

în cadrul ședinței a fost prezentat sistemul de monitorizare a spectrului de 

frecvențe radio implementat în Slovenia. Astfel, utilizarea metodelor de 

monitorizare și măsurare, discutate în cadrul ședinței, precum și schimbul de 

experiență dintre participanți, va permite ridicarea eficacității SNMFR în 

activitatea de monitorizare și asigurare a compatibilității electromagnetice a 

spectrului de frecvențe radio; 

 A fost asigurată participarea la lucrările CMR-19, 28 octombrie-22 

noiembrie 2019. A fost promovată poziția Administrației Comunicațiilor a 

RM armonizată în cadrul propunerilor comune europene către CMR-19 și 

asigurată reflectarea acestei poziții și a contribuției AC RM în Actele finale 

ale CMR-19; 

 De către SNMFR a fost înaintată cererea și au fost duse tratative  în vederea 

aderării la REDCA -  asociația organismelor europene notificate pentru 

evaluarea conformității echipamentelor radio conform directivei RED. În 

perioada 13-14.05.2019, Sofia, Bulgaria specialiștii SNMFR au participat la 

adunarea asociației REDCA la care IP SNMFR a fost acceptată în calitate de 

membru și în perioada 05-06.11.2019 s-a participat la a doua întrunire a 

membrilor REDCA. Participarea la aceste întruniri oferă posibilitate 

Organismului de Certificare și Laboratorului de încercări de a face 

cunoștință și de a accesa ghidurile elaborate de această asociație și care sunt 

agreate pentru utilizare în cadrul evaluării conformității echipamentelor 

radio de către organismele notificate europene. Aceast fapt permite aplicarea 

în cadrul testării și certificării echipamentelor radio a unor abordări identice 

cu cele ale organismelor de evaluare a conformității europene; 

 În perioada 30 – 31 octombrie 2019 în or. Odessa, Ucraina specialiștii 

SNMFR au participat la seminarul economoc regional pe întrebările TIC 

pentru țările Europei și CSI (RED-19). Lucrările seminarului RED-19 au 

fost focusate pe implicațiile economice ale viitoarelor tehnologii și 

aplicațiile lor pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și 

progresele strategiilor reglementorii de evaluare a costurilor și a prețurilor, și 

a modelelor business în economia digitală; 

 A fost asigurată participarea la ședințele grupului de lucru SG/WP 12 

„Performance, QoS and QoE”, care s-au desfășurat în perioada 02 – 

05.12.2019 la sediul UIT din or. Geneva, Elveția. În cadrul acestor ședințe 

au fost definitivate și aprobate un șir de acte și recomandări importante 

inclusiv și pentru activitatea SNMFR, ce ține de domeniului de măsurare a 

parametrilor de calitate a serviciilor furnizate prin intermediul rețelelor de 

radiocomunicații; 
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 Au fost organizate întruniri bilaterale de lucru la sediul SNMFR cu: 

a) reprezentanții Centrului Ucrainean pentru Frecvențe Radio (7 octombrie 

2019). Au fost efectuate lucrări de consultații tehnice bilaterale la nivel 

de experți tehnici și a fost pregătită lista revizuită a stațiilor ce urmează a 

fi coordonate la nivel bilateral; 

b) grupul de experți al HCT Co., LTD (Republica Coreea) (21 octombrie 

2019), . Întrunirea a oferit o excelentă oportunitate în ceea ce privește 

crearea de legături cu reprezentanții companiei coreene și s-a finalizat cu 

semnarea unui Memorandum de Înțelegere dintre SNMFR și Compania 

HCT Co., Ltd., care are drept obiectiv principal dezvoltarea relațiilor de 

colaborare în domeniul evaluării conformității produselor, etalonării 

mijloacelor de măsurare, instruirii personalului care operează în 

Laboratorul de încercări, efectuarea de incercari interlaborator; 

c) grupul de experți a SA ”VASES” (Oficiul de Comunicații Electronice din 

Letonia), 02-03 decembrie 2019.În cadrul întîlnirii au fost abordate și 

discutate diverse probleme, ce țin de domeniile de activitate ale IP 

”SNMFR” și SA ”VASES”: organizarea funcțională și managerială IP 

”SNMFR”; proceduri, metode de planificare, calculare, administrare a 

frecvențelor radio; structura, organizarea și dotarea sistemului de 

monitorizare al spectrului radio; structura, organizarea și dotarea 

Organismului de Certificare a produselor TIC și Laboratorului de 

incercări, traserea planurilor de colaborare a instituțiilor; 

d) reprezentanții Institutului Coreean pentru Dezvoltarea Societății 

Informaționale (KISDI) (28 decembrie 2019). A fost efectuat un schimb 

de experiență privind practicile de gestionare tehnică a spectrului de 

frecvențe radio. Experții KISDI au manifestat angajamentul de a acorda 

sprijin în procesul de pregătire a proiectului Programului de management 

al spectrului pentru anii 2021-2025. 
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          2.  EVIDENŢA  STAŢIILOR  RADIO 

    Una din funcţiile principale ale IP SNMFR, conform  Legii comunicaţiilor 

electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, este evidenţa staţiilor de radiocomunicaţii 

şi asigurarea relaţiilor contractuale cu utilizatorii spectrului de frecvenţe radio. 

           2.1.   Încheierea şi reperfectarea contractelor cu beneficiarii serviciilor 

 La data de 31.12.2019  SNMFR avea stabilite  relaţii contractuale de 

asigurare a compatibilităţii electromagnetice a staţiilor şi reţelelor de 

radiocomunicaţii cu     309  agenţi economici, fiind încheiate 539 contracte. 

 În anul 2019 au fost încheiate 45 contracte noi cu utilizatorii mijloacelor 

radioelectronice de emisie (MRE) ; 

 Este de menţionat faptul că au fost reperfectate 33 contracte şi întocmite 40 

acorduri adiţionale la contracte . 

 Conform cererilor utilizatorilor MRE, au fost reziliate 74 contracte şi 

expediate scrisori de încetare a activităţii.   

 Repartizarea contractelor pe tipuri de staţii şi reţele de radiocomunicaţii este 

prezentată în tabelul nr.4. 

Tabelul 4. 

 

2.2 Evidenţa MRE 

Numărul mijloacelor radioelectronice (fără terminale GSM şi CDMA), aflate la 

evidenţă la SNMFR la data de 31.12.2019, este prezentat  în tabelul nr.5.  

 

Tipul staţiei / reţelei 
Număr  

de 

contracte 

Tipul staţiei / reţelei 
Număr  

de 

contracte 

Staţii de navă 

Linii Radio Releu  

Sisteme Transport Date 

Staţii TV eter, terestru 

Staţii RD eter, terestru 

Reţele de pază 

Staţii convenţional SX,DX  

Staţii de sol VSAT 

Staţii în 27MHz, 446 MHz 

Sisteme MMDS (2,3 GHz) 

Alte sisteme (radar) 

 

135 

13 

23 

16 

51 

61 

221 

8   

- 

1 

1 

 

Orange SA,   inclusiv: 

- 800/900/1800 MHz 

- LTE 2600MHz 

- UMTS 2100 MHz 

Moldcell SA,   inclusiv: 

- 800/900/1800 MHz 

- LTE 2600 MHZ 

- UMTS 2100 MHZ 

Moldtelecom SA, 

inclusiv: 

- 900/1800 MHz 

- CDMA 450 MHz 

- UMTS 2100 MHZ 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 
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Tabelul 5. 

  

Denumirea 

Numărul mijloacelor radioelectronice 

(la sfârşitul perioadei) 

2019 2018 2017 

Total, 17935 17310 16994 

inclusiv:    

TV eter, staţii analog/digitale 149/20 183/20 183/19 

RD eter, staţii diapazon VHF/MF 210/3 223/3 221 

GSM 

CDMA 

UMTS 

LTE  

2253 

431 

4773 

2477 

2203 

431 

4406 

2183 

2174 

431 

4127 

2068 

Simplex, staţii 2460 2507 2712 

Duplex, staţii 392 367 385 

Linii  de radioreleu, staţii 3810 3820 3856 

27 MHz şi 446 MHz, staţii 0 17 21 

Staţii de navă 135 150 160 

MMDS,   canale 11 22 22 

Staţii de sol (VSAT) 10 11 10 

Reţele transport date prin radiomodeme 187 170 145 

Reţele a sistemelor de pază 160 155 68 

DECT, emiţătoare 7 7 7 

R/locator, staţii 10 10 10 

Amator, staţii 437 422 375 
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3.  MONITORIZAREA SPECTRULUI  DE FRECVENŢE RADIO ŞI 

ASIGURAREA COMPATIBILITĂŢII  ELECTROMAGNETICE A 

SPECTRULUI DE FRECVENŢE RADIO 

  

Pe parcursul anului 2019 activitatea în domeniul monitorizării şi asigurării 

compatibilităţii electromagnetice a spectrului de frecvenţe radio a fost desfăşurată 

în conformitate cu Planul de activitate al SNMFR şi sarcinile funcţionale. 

Activitatea în domeniul monitorizării spectrului de frecvenţe radio a fost 

axată pe obiectivul garantării disponibilităţii spectrului de frecvenţe radio pentru 

serviciile de radiocomunicaţii implementate şi serviciile preconizate pentru 

implementare. Principalele acţiuni întreprinse pentru realizarea obiectivului 

menţionat au fost orientate spre: 

 asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor şi reţelelor de 

radiocomunicaţii, care se află la evidenţa SNMFR, precum şi executarea 

acţiunilor  necesare pentru punerea în exploatare a staţiilor şi reţelelor noi;  

 monitorizarea continuă a spectrului de frecvenţe radio, prin intermediul 

Sistemului Naţional de Radiomonitoring (SNRM), în scopul supravegherii 

situaţiei electromagnetice pe întreg teritoriul republicii, precum şi protejării 

asignărilor internaţionale;   

 analiza gradului de disponibilitate al spectrului în benzile de frecvenţe radio  

determinate cu scopul identificării potenţialului necesar pentru facilitarea 

implementării tehnologiilor noi de radiocomunicaţii; 

 monitorizarea parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii 

(SRC)  aflate la evidenţa SNMFR, în scopul identificării abaterilor de la valorile 

avizate, respectării obligaţiilor cuprinse în condiţiile speciale de licenţă pentru 

utilizareafrecvenţelor/canalelor radio şi în reglementările tehnice din domeniul 

comunicaţiilor electronice; 

 fixarea, identificarea şi localizarea emisiilor neautorizate cu întreprinderea 

acţiunilor pentru stoparea acestora în limita competenţelor şi atribuţiilor 

SNMFR; 

 investigarea, la solicitarea utilizatorilor SRC, a cazurilor de perturbaţii şi/sau 

interferenţe prejudiciabile, cu depistarea, localizarea, identificarea şi 

întreprinderea măsurilor necesare pentru excluderea acestora în limita 

competenţelor şi atribuţiilor SNMFR; 

 efectuarea măsurătorilor intensităţii câmpului electromagnetic (ICEM) în 

amplasamente indicate, în vederea investigării mediului electromagnetic în 

regiunea respectivă pentru asigurarea suportului administrativ în procesul de 

gestionare şi planificare al spectrului de frecvenţe radio. 
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    Obiectivele şi sarcinile planificate pentru anul 2019, conform planurilor de 

activitate ale SNMFR în domeniul monitorizării şi asigurării compatibilităţii 

electromagnetice a spectrului de frecvenţe radio, au fost realizate integral. 

     3.1   Depistarea, localizarea şi eliminarea interferenţelor prejudiciabile 

 În anul 2019, de la utilizatorii SRC, au fost recepţionate: 

 36 solicitări cu privire la investigarea cazurilor de prezenţă a perturbaţiilor, care 

afectează funcţionarea normală a SRC; 

 24 solicitări operative prin telefon, cu privire la localizarea surselor de 

interferenţă, prin intermediul complexului de triangulare şi localizare a surselor 

de emisie, instalat în mun. Chişinău.  

Repartizarea numărului de solicitări cu privire la prezenţa interferenţelor şi 

perturbaţiilor, divizat pe servicii, este prezentată în tabelul nr. 6. 

Tabelul 6 

Serviciul Solicitări 
Surse de 

perturbaţii fixate 

Radiodifuziune 1 0 

Mobil terestru 8 4 

Reţele de comunicaţii mobile celulare 25 (61 BTS) 33 

SRD 1 1 

Alte tipuri 1 1 

TOTAL 36 39 

Solicitări operative prin telefon cu 

privire la localizarea surselor de 

interferenţă prin intermediul sistemului 

de triangulare „Chişinău” 

24 5 

Analiza statistică a rezultatelor investigaţiilor efectuate: 

 în serviciul radiodifuziune a fost recepţionată 1 solicitare cu privire la  

perturbaţii, în rezultatul investigaţiilor surse perturbătoare nu au fost depistate;  

 în serviciul mobil terestru au fost investigate 8 cazuri de perturbare a 

reţelelor de radiocomunicaţii, dintre care doar în 4 cazuri au fost fixate şi stopate 4 

surse de emisii perturbătoare. În restul cazurilor, deranjamentele au  fost provocate 

de  defectarea circuitelor de recepţie/emisie a staţiilor  de radiocomunicaţii.  

 în reţelele de comunicaţii mobile celulare au fost recepţionate 25 solicitări 

cu privire la afectarea în total a 61 staţii de bază. Ca şi în anii precedenţi 

majoritatea staţiilor de bază perturbate au fost staţiile UMTS2100, care sunt 

afectate de către echipamentele DECT 6, utilizate neautorizat de către populație pe 

teritoriul republicii. Astfel pe parcursul anului 2019 au fost fixate și stopate 24 

echipamente DECT 6. 
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În comparaţie cu anii precedenţi, în anul 2019 se observă o mică creștere a 

solicitărilor de investigare a cazurilor de perturbaţii de la operatorii rețelelor 

mobile celulare. 

         3.2  Monitorizarea benzilor de frecvenţe radio 

  În vederea verificării corespunderii parametrilor tehnici de emisie valorilor 

avizate, determinării gradului de ocupare a spectrului şi totodată fixării emisiilor 

neautorizate, pe parcursul anului 2019 a fost efectuată monitorizarea spectrului de 

frecvenţe radio pentru serviciile de radiocomunicaţii după cum urmează: 

 în serviciul mobil terestru – benzile 150-168,5 MHz și 390-470 MHz au fost 

efectuate 78 monitorizări (în 39 localități de 2 ori pe an), la fel au fost monitorizate 

73 rețele de radiocomunicații transmisie date (sisteme de pază) ale 59 companii de 

pază; 

 în serviciul fix – rețele WAS/RLANs în benzile de frecvențe 2400 - 2483,5 

MHz și 5470 - 5725 MHz, au fost efectuate 38 monitorizări (în total 36 localităţi, 

în mun. Chişinău şi Bălţi - de 2 ori pe an); 

 prin intermediul stațiilor mobile de monitoring au fost monitorizate benzile 

de frecvențe 450, 800, 900, 1800, 2100 și 2600 MHz, atribuite rețelelor de 

comunicații mobile celulare CDMA2000, GSM 900/1800, UMTS și LTE – 

periodic pe întreg teritoriul republicii și trimestrial - 2 monitorizări în zonele de 

frontieră cu țările limitrofe; 

0

5

10

15

20

25

Radiodifuziune Reţele celulare Mobil terestru Altele

2017 1 19 17 3

2018 1 18 5 2

2019 1 25 8 2

Dinamica solicitărilor de investigaţii a perturbaţiilor
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 prin intermediul stațiilor fixe de monitoring zilnic au fost monitorizate 21 

benzi de frecvențe de la 20 până la 3000 MHz în care funcționează SRC din 

sectorul civil. 

 În rezultatul monitorizărilor efectuate au fost fixate mai multe emisii (rețele) 

neautorizate, precum și abateri ai parametrilor tehnici de emisie de la valorile 

avizate. Informația detaliată despre încălcările depistate este prezentată în punctul 

3.3. 

3.3.  Depistarea şi localizarea surselor de emisii neautorizate şi 

modificărilor neautorizate a parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de 

radiocomunicaţii 

Pe parcursul anului 2019 în rezultatul monitorizării spectrului de frecvenţe 

radio, în total au fost fixate: 

 20 cazuri de funcţionare neautorizată, dintre care: 

o în 18 cazuri au fost fixate emisii neautorizate,  

o în 2 cazuri au fost depistate modificări neautorizate a 

parametrilor tehnici de emisie avizaţi. 

       În serviciul fix a fost fixat 1 caz de funcționare fără finalizarea procedurii de 

autorizare a unei rețele WAS/RLANs în banda de frecvențe 5470 – 5725 MHz, iar 

în alt caz a fost fixată modificarea parametrilor tehnici de emisie ai unei linii radio 

releu.  

În serviciul mobil terestru în 14 cazuri a fost depistată crearea rețelelor de 

radiocomunicații fără avizul SNMFR, iar în 2 cazuri a fost fixată modificarea 

parametrilor tehnici de emisie fără respectarea procedurilor stabilite. 

În toate cazurile de depistare a emisiilor și modificărilor neautorizate, 

SNMFR a informat proprietarii stațiilor și rețelelor de radiocomunicații despre 

încălcarea legislației în vigoare. În consecință, majoritatea acestora s-au conformat 

și au întreprins măsurile necesare pentru autorizarea funcționarii stațiilor și 

rețelelor respective, iar o altă parte dintre ei au renunțat la utilizarea stațiilor și au 

stopat emisia.  

În serviciul radiodifuziune a fost fixată apariția în eter a 3 stații de 

radiodifuziune sonoră terestră neautorizate, amplasate pe teritoriul din stânga 

Nistrului. În scopul stopării emisiei acestor stații SNMFR a informat instituțiile 

abilitate din domeniu. 
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În scopul stopării emisiilor neautorizate, precum şi a surselor perturbătoare pe 

parcursul anului 2019, specialiştii SNMFR au participat la 5 controale, fiind parte a 

Grupului Comun de Control SNMFR- ANRCETI.       

În anul 2019, la fel ca în anii precedenţi, s-a atestat un număr mare de reţele 

de radiocomunicaţii utilizate neautorizat în serviciul mobil terestru. În majoritatea 

cazurilor acestea fiind staţii de radiocomunicaţii portabile care funcţionează în 

banda de frecvenţe 450 – 470 MHz şi sunt utilizate de către companiile de 

construcţii şi pază. Totuşi, în comparaţie cu anii precedenți numărul emisiilor 

neautorizate în serviciul mobil terestru practic s-a redus de două ori. 

  

 3.4.  Evaluarea instrumentală periodică a parametrilor tehnici de emisie 

ai staţiilor de  radiocomunicaţii 

 

Pe parcursul anului 2019, în scopul verificării conformării parametrilor tehnici 

de emisie ai SRC valorilor avizate şi reglementărilor tehnice în vigoare, au fost 

efectuate evaluări instrumentale periodice pentru staţiile de radiocomunicaţii din 
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serviciul radiodifuziune şi din serviciul fix. Lucrările date au fost efectuate atât prin 

intermediul staţiilor fixe din cadrul SNMFR cât şi nemijlocit la locul instalării 

echipamentelor de emisie ale SRC. 

Lunar, prin intermediul staţiilor fixe de monitoring au fost supuse evaluărilor 

instrumentale: 

 184  staţii din serviciul radiodifuziune (124 staţii de radiodifuziune 

terestră şi 60 staţii de televiziune analogică).  

În total pe parcursul anului au fost efectuate: 

 1260 de evaluări instrumentale pentru staţiile de radiodifuziune; 

 590 pentru staţiile de televiziune analogică terestră.  

În procesul analizei măsurătorilor efectuate au fost fixate: 

 25 de abateri ale valorilor parametrilor tehnici de emisie de la 

prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.  

Analiza caracterului abaterilor fixate a arătat, că majoritatea abaterilor se 

atestă la exploatarea staţiilor de radiodifuziune sonoră şi anume depăşirea valorilor 

deviaţiei de frecvenţă maximală de la valorile stabilite. 

Despre toate abaterile fixate, în mod operativ au fost informați proprietarii 

stațiilor pentru a lua măsurile tehnice necesare de redresare a valorilor parametrilor 

tehnici de emisie în corespundere cu valorile avizate, în așa fel minimizând 

probabilitatea apariției cazurilor de perturbații prejudiciabile altor SRC.  

De asemenea, în serviciul difuziune a fost efectuată verificarea şi evaluarea 

parametrilor tehnici de emisie la locul instalării echipamentului de emisie pentru: 

 190 staţii de radiodifuziune; 

 102  staţii de televiziune analogică terestră; 

 18  staţii de televiziune digitală terestră DVB-T2; 

 în rezultatul cărora au fost fixate 2 abateri. 

 Pentru staţiile de radiocomunicaţii din serviciul fix s-a efectuat verificarea şi 

evaluarea parametrilor tehnici de emisie la locul instalării echipamentului de 

emisie pentru: 

 19  segmente de LRR ale 14 operatori; 

 7 staţii de sol VSAT. 

  În rezultatul acestor verificări au fost depistate 3 abateri a parametrilor 

tehnici de emisie de la valorile avizate – modificarea fără avizul SNMFR a 

frecvenței de emisie la 2 stații LRR și la o stație VSAT. La solicitarea SNMFR 

toții utilizatorii SRC au întreprins măsurile necesare pentru eliminarea abaterilor 

fixate. 

 

         3.5.  Efectuarea măsurătorilor parametrilor tehnici de emisie ai SRC 

 Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate măsurători ai parametrilor tehnici 

de emisie pentru 723  staţii şi reţele de radiocomunicaţii, dintre care: 

 701 în vederea dării în exploatare a staţiilor; 
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 18- în scopul modificării parametrilor tehnici de emisie; 

 4 - la solicitare. 

     În funcţie de serviciul de radiocomunicaţii se constată următoarea stare de 

lucruri: 

 în serviciul radiodifuziune –s-au efectuat măsurători pentru 20 staţii de 

radiodifuziune şi televiziune (1– darea în exploatare, 15 – modificarea 

parametrilor tehnici de emisie, 4 – la solicitarea utilizatorilor în scopul 

prelungirii licenţei de utilizare a canalelor radio); 

 în serviciul mobil terestru – 28 de reţele de radiocomunicaţii, dintre care 25  

reţele au fost date în exploatare, iar în 3 reţele au fost efectuate modificări ai 

parametrilor tehnici de emisie; 

 în serviciul fix – au fost efectuate măsurători a parametrilor tehnici pentru 

158 staţii şi anume: 

- 24 staţii de transport date WAS/RLANs în benzile de frecvenţe 2,4 şi 

5GHz – darea în exploatare ; 

- 134 staţii (67 segmente) LRR – darea în exploatare. 

 în reţele de comunicaţii mobile celulare – în total au fost efectuate 

măsurători de dare în exploatare a 517 staţii de bază, după cum urmează:  

- 31 staţii de bază standard GSM în benzile 900 MHz şi 1800 MHz;  

- staţii de bază standard LTE în benzile 800MHz, 1800 MHz şi 

2600MHz. 

- 218 staţii de bază standard LTE în benzile 800MHz, 1800 MHz şi 

2600MHz. 

- 268 staţii de bază standard UMTS în benzile 900MHz şi 2100MHz. 
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Față de anii precedenți se  observă o descreștere a numărului măsurătorilor 

parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații din serviciul 

radiodifuziune. Acest lucru se datorează în primul rând procesului de tranziție la 

televiziunea digitală terestră și în al doilea rând numărului redus de licențe de 

emisie noi eliberate pentru stațiile de radiodifuziune sonoră terestră.   

 

        3.6.  Efectuarea expertizei proiectelor SRC 

Pe parcursul anului 2019  la compartimentul compatibilității electromagnetice 

și radiotehnic a fost efectuată expertiza și eliberate concluzii cu privire la expertiză 

pentru 35 proiecte ale stațiilor/rețelelor de radiocomunicații.  

Repartizarea solicitărilor de expertiză a proiectelor pe servicii este indicată în 

tabelul nr. 7: 

Tabelul 7 

Stații / rețele Expertize proiecte 

Radiodifuziune analogică terestră 14 

Televiziune analogică terestră 1 

Serviciul fix (WAS/RLANs) 20 

 

 

În anul 2019 se observă o mică creștere a numărului solicitărilor de expertiză 

a proiectelor stațiilor din serviciul fix. Această creștere se datorează faptului că în 

anul 2019 operatorul de comunicații electronice Î.M. „Orange Moldova” S.A. a pus 
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în exploatare în mai multe localități rețele WAS/RLANs în banda de frecvențe 

5470 – 5725 MHz. 

           3.7.  Măsurarea și evaluarea parametrilor de calitate a serviciilor de 

comunicații electronice  

 În anul 2019 SNMFR a implementat un nou serviciu ce ține de măsurarea și 

evaluarea parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice furnizate 

prin intermediul rețelelor mobile celulare.  

 Astfel, în perioada 01.04. – 27.09.2019 a fost desfășurată o amplă campanie 

de măsurători ai parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice 

accesibile publicului, furnizate prin intermediul rețelelor publice mobile celulare 

terestre GSM, UMTS şi LTE. Măsurările s-au efectuat pe întreg teritoriul 

republicii, în total fiind acoperite 1495 localități și 183 drumuri naționale.  

Măsurările au fost efectuate în conformitate cu prevederile „Metodologiei de 

măsurare şi evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii 

electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul reţelelor publice 

mobile celulare terestre GSM, UMTS şi LTE în benzile de frecvenţe 800, 900, 

1800, 2100 şi 2600 MHz”, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI nr. 11 din 28.02.2019. 

 Rezultatele măsurărilor au fost transmise către ANRCETI, în baza acestora 

va fi realizat un studiu de evaluare a calităţii serviciilor de comunicaţii electronice 

mobile, astfel încât să ofere utilizatorilor finali informaţii corecte privind calitatea 

serviciilor şi performanţa reţelelor prin intermediul cărora aceste servicii sunt 

furnizate. 
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4. EVALUAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR DIN 

DOMENIUL COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

Desfăşurarea activităţii de evaluare a conformităţii produselor de 

comunicaţii electronice de către SNMFR este reglementată prin Legea privind 

activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii  nr. 235  din  01.12.2011, 

Legea comunicaţiilor electronice nr.241 din 15.11.2007 şi Reglementarea Tehnică 

„Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea 

conformităţii acestora”  aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1274 din 

23.11.2007 cu modificările ulterioare.  

Evaluarea conformităţii produselor se efectuează în scopul protejării 

utilizatorilor finali ai reţelelor de comunicaţii de utilizarea echipamentelor care le 

poate pune în pericol viaţa şi sănătatea sau poate aduce prejudicii materiale. 

         Produsele se consideră conforme în cazul în care acestea corespund cerinţelor 

tehnice esenţiale stabilite în reglementările tehnice relevante şi în standardele 

naţionale respective, conexe la reglementări. 

          În cadrul IP „SNMFR” sunt acreditate şi activează două Organisme de 

evaluare a conformităţii produselor:  

 Organismul de certificare a produselor din telecomunicaţii, informatică şi 

poştă (OC TIP); 

 Laboratorul de încercări a produselor (LÎ CEM). 

          Odată cu armonizarea legislaţiei naţionale cu reglementările tehnice 

europene – Directivele europene, a aparut necesiatea implementării metodelor de 

testare a conformităţii produselor în corespundere cu standardele europene. Pentru 

a face față acestor cerinţe, pe parcursul ultimilor ani, SNMFR a investit mijloace 

financiare considerabile în dezvoltarea şi extinderea capacităților tehnice ale OC 

TIP şi LÎ CEM prin construcţia și asamblarea unei camere semianecoice moderne 

şi a utilajului şi mijloacelor de măsurare necesare. Implementarea metodelor de 

încercări în conformitate cu standardele europene şi acreditarea acestora a extins 

considerabil gama de produse şi nomenclatura parametrilor tehnici ce pot fi testaţi 

în laboartorul de încercări al IP SNMFR.  

         Astfel, Laboratorul va putea oferi producătorilor şi importatorilor servicii noi 

de testare a produselor din domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţii 

electronice conform cerinţelor esenţiale de compatibilitate electromagnetică, 

recunoscute la nivel internaţional.   

 

4.1. Certificarea produselor în Organismul de certificare a produselor 

din telecomunicaţii, informatică şi poştă (OC TIP)  

În anul 2019 au fost efectuate următoarele activităţi de certificare a produselor:  

 Au fost efectuate lucrări de certificare a echipamentelor TIC şi au fost eliberate 

344 Certificate   de Conformitate. 
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          Numărul certificatelor de conformitate eliberate  de  OC TIP în anul 2019 a 

crescut comparativ cu anul 2018 datorită solicitărilor de recunoaştere a rapoartelor de 

încercări şi a certificatelor de conformitate din alte state și datorită solicitărilor de 

modificare/amendare a certificatelor de conformitate eliberate.  

 S-a asigurat menținerea acreditării OC TIP . Prin decizia Centrului Naţional 

de Acreditare  MOLDAC nr. 88 din 30.05.2019  s-a decis menținerea acreditării 

OC TIP la conformitate cu cerințele standardului SM SR EN ISO CEI 17065:2013. 

Decizia a fost adoptată în baza auditului de supraveghere efectuat de către echipa 

MOLDAC. 

 La solicitarea agenţilor economici  au fost eliberate 19 copii autentificate a 

Certificatelor de conformitate. Diminuarea numărului de copii eliberate comparativ 

cu anii precedenţi este urmare a modificării legislaţiei, importatorii plasînd 

produsele pe piaţă în baza copiilor Declaraţiilor de Conformitate, eliberate de 

producători. 

 Au fost efectuate 4 audituri interne ale Sistemului de Management (SM) în 

OC TIP şi au fost efectuate modificări în documentele SM în scopul conformării la 

cerinţele ISO/CEI 17065:2013. 

 Au fost organizate şi efectuate evaluări periodice ale produselor certificate de 

OC TIP conform Planului de evaluare periodică pentru a. 2019, la 10 agenţi 

economici (26 certificate de conformitate). 
 A fost efectuată actualizarea documentelor Sistemelor de Management al 

OC TIP şi LÎ CEM prin modificarea documentelor SM şi Formularelor  aferente 
acestora în scopul conformării la cerinţele SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 şi 
modificările  privind schimbările survenite în legislație. A fost elaborată ediţia 4 a 
Procedurii de Certificare a produselor. 
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 A fost elaborat pachetul de documente necesare pentru reânnoirea acreditării 

Organismului de Certificare şi înaintat către MOLDAC împreună cu cererea de 

reânnoire.   

 În conformitate cu Planul de achiziții al SNMFR pentru a.2019 au fost 

elaborate caiete de sarcini și achiziționate 3 mijloace și utilaje de măsurare pentru 

dotarea Laboratorului de Încercări. Mijloacele de măsurare au fost verificate și 

puse în funcțiune. 
 A fost desfăşurată  instruirea personalului OC TIP şi LÎ CEM privind modul 

de executare a încercărilor de măsurare a perturbaţiilor şi a testelor de imunitate . 

 A fost completată lunar Lista produselor certificate plasată pe site-ul  

www.snfr.md. 

 S-a efectuat analiza sistemului de management al OC TIP pentru anul 2018, 

cu 

perfectarea  Raportului respectiv. 

 

      4.2.  Încercări de laborator a produselor în LÎ CEM 

Obiectivul principal al activităţii Laboratorului de încercări este efectuarea 

calitativă a lucrărilor de încercări a produselor în scopul certificării lor, în 

conformitate cu metodele de încercări menţionate în domeniul de acreditare a 

laboratorului. 

  În anul 2019 au fost efectuate 150 încercări de laborator pentru certificarea  

produselor de comunicaţii electronice. Numărul de rapoarte de încercări s-a diminuat 

în comparaţie cu anii precedenţi din cauza micşorării numărului de solicitări pentru 

efectuarea încercărilor, care a survenit în urma modificării legislaţiei. Totodată, 

numărul de încercări a fost influențat de implicarea personalului laboratorului în 

amenajarea locurilor de muncă în sediul nou a laboratorului, dar şi din necesitatea de 

extindere a activității laboratorului. 
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 A fost implementată versiunea nouă a standardului de competenţă                                 

SM EN ISO/IEC 17025:2018. Au fost revizuite şi modificate documentele 

sistemului de managment a Laboratorului de încercări. 

 S-au efectuat pregătirile necesare şi s-a asigurat evaluarea de supraveghere a 

LÎ CEM de către Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC. S-au efectuat 

încercări a produselor din domeniul de acreditare și s-au prezentat  pentru evaluări 

directe de către experții MOLDAC.  
 A fost asigurată implementarea metodelor noi de testare prin extinderea  

domeniului de acreditare la încercări de compatibilitate electromagnetică conform 
standardelor  SM EN 55032:2016, SM EN 61000-4-3:2013, SM EN 61000-4-
6:2015. Încercările respective au fost demonstrate evaluatorilor MOLDAC. 
 Au fost elaborate şi coordonate cu MOLDAC acţiunile corective pentru  

înlăturarea neconformităţilor depistate în procesul evaluării de supraveghere și 

extindere a Laboratorului de încercări. S-au înlăturat toate neconformităţile 

înaintate de MOLDAC. Dovezile de înlăturare au fost acceptate şi transmise la 

MOLDAC cu scrisoare de însoţire.  

 Prin decizia MOLDAC nr. 109 din 27.06.2019 a fost menținută acreditarea 

Laboratorului de încercări la conformitate cu cerințele versiunii noi a standardului 

de competență SM EN ISO/IEC 17025:2018. Extinderea domeniului de acreditare 

a fost confirmată prin decizia MOLDAC nr. 108 din 27.06.2019 și eliberarea 

Certificatului de acreditare nr. LI-045 din 27.06.2019. 

 Au fost implementate metode de încercări noi în conformitate cu standardele   

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,        

EN 61000-4-8 şi EN 61000-4-11 pentru extinderea Domeniului de acreditare (DA) 

a LÎ CEM. 

 A fost pregatit întreg setul de documente și a fost înaintată la data de 

20.09.2019 cererea către MOLDAC pentru reacreditarea Laboratorului de încercări 

și extinderea DA cu noi metode de încercări la compatibilitatea electromagnetică. 

 S-au efectuat pregătirile necesare şi s-a asigurat evaluarea de reacreditare și 

extindere a DA LÎ CEM de către CNA MOLDAC. S-au efectuat încercări a 

produselor pentru evaluări directe de către experții tehnici MOLDAC cu 

perfectarea rapoartelor corespunzătoare. 

 Au fost efectuate 4 audituri interne a sistemului de management al LÎ CEM. 

 S-a efectuat analiza sistemului de management al LÎ CEM pentru anul 2018, 

cu întocmirea Raportului respectiv. 
 A fost efectuată deservirea tehnică şi metrologică a echipamentelor de  

măsurare din dotarea laboratorului de încercări în conformitate cu planul pentru  
a. 2019, conform cerinţelor de asigurare a trasabilităţii mijloacelor de măsură. 
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            55..  EEXXPPLLOOAATTAARREEAA  ŞŞII    MMEENNTTEENNAANNŢŢAA    MMIIJJLLOOAACCEELLOORR  TTEEHHNNIICCEE  ŞŞII  

RREESSUURRSSEELLOORR  IINNFFOORRMMAAŢŢIIOONNAALLEE  AALLEE      IIPP    ““SSNNMMFFRR””  

  

          55..11      Exploatarea/mentenanţa Sistemului naţional de monitoring  

      al spectrului de frecvenţe radio  (SNMSFR) 

 În scopul realizării  prevederilor  planului de activitate al IP “SNMFR” cu 

privire la activitatea de menţinere a echipamentelor de radiomonitoring, sistemelor 

şi echipamentelor de măsurători din cadrul SNMFR, conform procedurilor 

tehnologice elaborate au fost executate următoarele lucrări: 

a. asigurarea lucrărilor de deservire tehnică a echipamentelor din cadrul 

staţilor fixe de radiomonitoring SM Chișinău-Centrală, Agro-Chișinău, 

Chrysler-Chișinău, Căușeni, Bălţi, Baimaclia, Balţi-ADD, Ocniţa, Rezina, 

Gordinești (r-l Edineţ).;  

b. deservirea tehnică a staţiilor mobile (MMS) Mercedes Sprinter, 

Mercedes G300, VW-T4, VW-T5, Dacia DUSTER în cadrul lucrărilor 

efectuate au fost examinate componența echipamentelor staţiilor mobile 

conform listei, testarea funcţionalităţii echipamentelor în complex, verificarea 

capacităţii reziduale a acumulatoarelor din cadrul sistemelor de alimentare a 

staţiilor MMS menţionate, a fost asigurată deservirea sistemelor de ridicare-

coborâre a pilonilor de tip telescopic GEROH; 

c. deservirea tehnică a echipamentelor portabile de radiomonitoring 

(EPM), verificarea continuă a funcționalității EPM din cadrul I.P. SNMFR, 

conform procedurii tehnologice aprobate (1-EPM) cu fixarea rezultatelor 

măsurărilor în registrul de evidenţă; 

d. în cadrul lucrărilor ce țin de extinderea sistemelor de monitorizare 

(modernizarea analizoarelor de rețea TSMW) prin măsurarea parametrilor de 

calitate (QoS) a serviciilor prestate de reţelele de comunicaţii mobile, sa 

efectuat utilarea unui sistem complex pentru asigurarea măsurării parametrilor 

de calitate QoS Systems pe baza staţiei mobile de monitoring MMS VW-T5 

e. în cadrul lucrărilor de deservire și dezvoltare a sistemelor de       

radiomonitoring din cadrul I.P. “SNMFR”, stația mobilă MMS WV-T4 a fost 

utilată cu un sistem de goniometrie pe baza echipamentelor DF (ADD190 şi 

EBD190 cu diapazonul 20MHz-1,3GHz) și în rezultatul verificărilor de 

funcționalitate efectuate în teren, sistemul DF a fost dat în exploatare; 

f. a fost asigurată migrarea staţiei fixe de radiomonitoring SM Edineț în 

locație nouă în localitatea Gordinești (r-l Edineț) fiind executate toate 

procedurile necesare pentru darea în exploatare şi includerea stației de 

radiomonitoring menționate - SM Gordinești  în cadrul sistemului de 

monitorizare al I.P. “SNMFR”; 

http://www.cnfr.md/
http://www.cnfr.md/
http://www.cnfr.md/
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g. a fost perfectat pachetul de documente vamale de export/import a opt 

aparate de măsurare pentru asigurarea procedurii de calibrare și reparație la 

producător (companiaRohde&Schwarz). După realizarea procedurii de 

calibrare și reparație, echipamentele de măsurători au fost incluse în procesul 

tehnologic de măsurare a spectrului radio din cadrul I.P. “SNMFR”; 

 Au fost reperfectate contractele de locaţiune a suprafeţelor tehnice închiriate de 

la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Academia de Ştiinţe din Moldova şi 

Regimentul de rachete antiaeriene a FA RM. 

 S-a asigurat finisarea lucrărilor de reamplasare a stației de radiomonitoring 

centrale SM Chișinău (servere, rețele LAN, WAS-PLAN, pilon CINARA-18m, etc.) 

în urma schimbării locației sediului SM Chișinău de pe adresa veche - str. 

Dr.Viilor, 28/2 pe adresa nouă- or.Durleşti  str.N.Dimo 22/20; 

 A fost asigurată perfectarea documentelor vamale de import pentru realizarea 

obiectivelor de achiziționare şi darea în exploatare a următoarelor echipamente: 

- pilon telescopic GEROH 8KVR-5; 

- receptor de monitoring portabil p/u banda de frecvență 6 -12 Ghz; 

- accesorii pentru echipamentele portabile PR100. 

 

5.2    Exploatarea/mentenanţa resurselor informaţionale  

 5.2.1. În scopul  asigurării funcţionalităţii resurselor informaţionale şi de 

comunicaţii (RIC) utilizate în cadrul IP „SNMFR” sunt realizate în permanenţă  

seturi de acţiuni conform instrucţiunilor tehnologice aprobate, ce ţin de exploatarea 

RIC şi asigură protecţia datelor şi a securităţii informaţionale în cadrul SNMFR: 

- efectuarea scanării permanente a serverilor şi calculatoarelor SNMFR 

cu un program antivirus licenţiat Eset Nod32 (actualizarea permanentă a bazei 

de date); 

- protecţia informaţională împotriva penetrărilor în cadrul reţelei 

corporative SNMFR este în permanenţă monitorizată prin programe licenţiate 

firewall, antimalware şi antispyware Bussines Edition;  

- securizarea canalelor transport date între staţiile de radiomonitoring în 

cadrul SNMFR este asigurată prin utilizarea canalelor virtuale VPN şi a 

protocolului securizat IPSec; 

- instruirea periodică a angajaţilor instituţiei în scopul diminuării 

atacurilor cibernetice; 

- asigurarea stocării şi rezervării informaţiilor sensibile pe servere 

dedicate (suporturi storage similare);  

5.2.2. În cadrul lucrărilor de optimizare a programului SPECTRUa fost asigurată 

introducerea unor modificări care asigură prelucrarea fluxului de date în          

MS ACCESS 2007:  



 

Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio                                 Raport anual 2019  

=====================================================================                                                                              

34/51 

 

 

  - a fost elaborat și finisat un nou modul de procesare a datelor pentru 

produsele care sînt supuse certificării pentru Direcţia evaluarea conformităţii 

produselor (DECP):  

- a fost finalizată elaborarea modulului de Evidenţă a Certificatelor de 

Conformitate eliberate de OC pentru Direcţia evaluarea conformităţii 

produselor (DECP) care asigură “exportul” de date din BD INTERBASE în BD 

ORACLE şi asigură vizualizarea informațiilor în cadrul programului de 

Evidenţă a Certificatelor de Conformitate -  Certificare OCTIP;  

- a fost asigurată verificarea corectitudinii datelor întroduse în programul 

SPECTRU şi sincronizarea acestor date în ICS Manager pentru perioada actuală 

a a. 2019; 

5.2.3 Au fost efectuate lucrări ce ţin de asigurarea administrării Sistemului 

Informaţional Automatizat „Registrul de stat al frecvenţelor şi staţiilor de 

radiocomunicaţii” (SIA „RSFSR”); 

În cadrul lucrărilor de optimizare a codului de program în procesul de 

actualizare automatizată a datelor în SIA RSFSR în perioada de 12 luni ale 

anului 2019 au fost efectuate 8248 modificări ale frecvenţelor asignate pentru 

serviciile RD, TV, MT, LRR prezente în BD RSFSR; 

5.2.4 Pe parcursul anului a fost asigurată actualizarea continuă a informaţiilor 

relevante privind activitatea SNMFRpe pagina WEB www.snfr.md şi paginile 

de pe reţelele de socializare ale SNMFR; 

5.2.5 A fost asigurată prelungirea serviciului Web Hosting (pachet business) cu 

următoarele specificaţii: spaţiu pe disc 10GB (pentru plasarea portalului 

SNFR.MD și a serviciului mail@snfr.md), cutii poştale - 40, trafic DATAbase - 

nelimitat, trafic Internet – nelimitat. 
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6.   DEZVOLTAREA INSTITUŢIEI 

 

6.1  Exploatarea tehnică și dezvoltarea infrastructurii I.P. „SNMFR” 

În scopul asigurării exploatării tehnice a Complexului nou al Instituţiei și 

creării condițiilor de lucru pentru angajații SNMFR au fost întreprinse toate 

măsurile necesare prevăzute,  inclusiv: 

a) întreţinerea sistemelor și rețelelor de încălzire centrală şi climatizare; 

b) întreţinerea sistemelor de pază, control acces şi antiincendiu; 

c) întreţinerea instalaţiilor de ventilaţie; 

d) întreținerea sistemelor și rețelelor de asigurare cu apă și salubrizare; 

e) asigurarea deszăpezirii teritoriului în perioada de iarnă; 

f) proiectarea, designul și plantarea materialului săditor pentru dezvoltarea 

spaţiilor verzi ale teritoriului; 

g) execuția lucrărilor de construcție privind organizarea protecției 

suplimentare a laboratoarelor amplasate în subsolul Blocului “B” al 

Complexului SNMFR de pe strada Dimo 22/20, or. Durlești în vederea 

diminuării riscurilor de inundare cauzate de precipitațiile abundente; 

h) executarea lucrărilor de curățire și întreținere a fațadelor (spălarea 

ferestrelor) a Complexului IP „SNMFR”; 

Pentru organizarea proceselor tehnologice au fost executate următoarele      

lucrări: 

a) amenajarea locurilor de muncă în Laboratorul LÎ CEM în conformitate cu 

prevederile planurilor de referinţă;  

b) instalarea suplimentară a reţelei de curent electric 220/380 V şi conectarea 

ei la infrastructura existentă pentru necesităţile Laboratorului; 

c) instalarea nodului de conectare la reţeaua de distribuţie a aerului 

comprimat pentru necesităţile garajului auto; 

d) execuția lucrărilor de forare şi montaj privind organizarea protecţiei 

suplimentare a încăperilor amplasate în subsolul Blocului “B” al 

Complexului SNMFR de pe strada N. Dimo 22/20, or. Durlești în vederea 

diminuării riscurilor de inundare cauzate de avarieri tehnice; 

e) achiziţionarea şi executarea serviciilor de geologie și topografie privind 

construcția pilonului metalic pentru stația fixă de radiomonitoring 

„EDINEȚ” 

f) achiziționarea şi executarea serviciilor de proiectare a pilonului metalic 

pentru stația fixă de radiomonitoring „EDINEȚ” 

g) execuția lucrărilor de construcție a unui pilon metalic ancorat cu cabluri 

de oțel, cu înălțimea de 30 m. pentru stația fixă de radiomonitoring 

„EDINEȚ” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic. 

h) execuția lucrărilor de montaj a instalaţiilor/utilajelor stației fixe de 

radiomonitoring „EDINEȚ”. 
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i) execuția lucrărilor de montare a sistemului de degivrare a burlanelor la 

sediul I.P. SNMFR de pe str. N. Dimo 22/20, or. Durlești. 

j) procurarea unei camere de termoviziune profesională pentru detectarea 

rapidă și sigură a anomaliilor și deteriorărilor, în structura clădirilor și a 

utilajului necesar pe exploatarea complexului. 

k) procurarea softului specializat WinSmeta, pentru elaborarea devizelor de 

cheltuieli și caietelor de sarcini. 

l) execuția lucrărilor de verificare metrologică a contorului de apă, a 

apeductului central al Complexului SNMFR. 

m) execuția lucrărilor de verificare a coșurilor de fum ale complexului 

SNMFR, de către organele abilitate ale statului. 

 

6.2   Exploatarea tehnică și dezvoltarea tehnologică a I.P. ”SNMFR”  

 

În scopul asigurării funcționaltății, menținerii nivelului tehnologic al 

Sistemului Național de Radiomonitoring și Laboratorului de Încercări au fost 

executate toate activităţile necesare planificate anterior după cum urmează: 

- finalizarea procedurilor de achiziție al unui pilon telescopic GEROH de 

model 8KVR5. Pilonul a fost instalat pe stația mobilă de monitoring „Sprinter”; 

- extinderea benzii de frecvenţe a sistemului existent de măsurare a 

parametrilor tehnici de emisie ai emiţătoarelor radioreleu prin achiziționrea unui 

analizor de spectru pentru banda de frecvențe 6 – 12 GHz (în set cu valiză antișoc), 

producător „SAF Tehnika” JSC din Letonia; 

- au fost procurate şi implementate 2 staţii radio portabile p/u benzile de 

frecvente 100-470 MHz, în scopul eficientizării procesului de monitorizare; 

- în scopul optimizării proceselor de radiomonitoring şi măsurări CEM au fost 

procurate 2 unităţi de telemetru cu laser de tip BOSCH GLM 250 VF pentru 

măsurarea distanțelor (înălțimilor) până la 250 m.; 

- în scopul efectuării măsurărilor de acoperire a rețelelor DVB-T2 a fost 

achiziţionat şi implementat un receptor GPS pentru utilizarea cu receptorul de 

măsurări a parametrilor DVBT2 -  ETL; 

- a fost asigurată derularea proceselor de măsurări CEM prin achiziţionarea şi 

implementarea: 

a) unui tripied pentru măsurări în camera semianecoică; 

b) unui dispozitivde măsurare si colectare a datelor privind condiţiile de 

mediu în încăperile laboratoarelor ;  

c) a 5 cărucioare - platformă  p/u transportarea mijloacelor de măsurare şi a 

blocurilor absorbante; 

d) unei sursei de referinţă p/u măsurări radiante si conductive (sensor 

diferențial de tensiune înaltă și sensor de curent de valoare inaltă) pentru 

utilizare in încercări interlaborator si verificarea calităţii măsurărilor; 

e) 2 notebookuri p/u efectuarea încercărilor 
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- retehnologizarea stației mobile de monitoring „T4 Bălți” prin instalarea 

sistemului de detecție a direcției, compus din procesorul EBD190 și antena 

ADD190. 

- modernizarea stației mobile de radiomonitoring pe baza automobilului VW-

T5 prin montarea  și includerea în exploatare al sistemului de măsurare a 

parametrilor de calitate QoS a rețelelor mobile celulare – standardele GSM, 

UMTS, LTE;  

- retehnologizarea SM Bălţi prin înlocuirea receptorului de radiomonitoring 

ESMB (banda de frecvențe monitorizată 20 MHz - 3 GHz) cu  un receptor de 

radiomonitoring de generația următoare ESMD (banda de frecvențe monitorizată 

20 MHz – 26 GHz ); 

- retehnologizarea stației mobile de radiomonitoring „G300” prin înlocuirea 

receptorului de monitoring ESMB cu un receptor mai performat de tip DDF255 și 

înlocuirea antenei de detecție a direcției de tip ADD195 cu o antenă de tip 

ADD197; 

- completarea procedurii de achiziție a 4 acumulatoare pentru receptoarele 

portabile de tip PR100; 

- conform planului de achiziții  SNMFR pentru anul 2019,  au fost asigurate 

perfectarea procedurilor de achiziții a serviciilor de calibrare și reparare a 8 

echipamente de măsurători de import (producător Rohde&Schwarz (Germany)). 

Echipamentele au fost expediate pentru calibrare și reparații. Echipamentele 

menționate au fost calibrate, reparate și incluse în procesul tehnologic; 

- au fost perfectate procedurile de procurare și instalare a pachetelor soft 

licenţiate: 

 a) SO Windows - 10 licente; 

b) MS Office      -  5  licente. 

- locurile de muncă pentru calibrarea şi repararea echipamentelor SNMFR au 

fost dotate cu utilaje şi accesorii: 

a) microscop cu stativ de tip MBC-10(9); 

b) osciloscop de tip DPO2012B; 

c) separator de tip UYUE 958Q; 

d) power DC 936V/10A) SPS3610-2 buc; 

e) statie de sudura de tip Saike 852D; 

f)  set de instrumente WORKPRO. 

- pentru Direcţia evaluarea conformităţii produselor (DECP) în cadrul 

lucrărilor de optimizare a programului SPECTRU a fost elaborat un modul 

nou de procesare a datelor pentru produsele care sunt supuse certificării: 

modul de Evidenţă a Certificatelor de Conformitate eliberate de OC TIP, 

care asigură “exportul” de date din BD INTERBASE în BD ORACLE şi 

vizualizarea informațiilor în cadrul programului de Evidenţă a Certificatelor 

de Conformitate; 
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- Au fost perfectate toate procedurile de achiziții şi dotare a Laboratorului de 

Încercări cu analizator de fliker si armonici pentru măsurări de compatibilitate 

electromagnetică în conformitate cu standardele IEC/EN 61000-3-2,                      

IEC/EN 61000-3-3. Echipamentul a fost recepționat, a fost verificată funcționarea,  

ulterior fiind dat in exploatare. 
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7.  OPTIMIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE, SUPORTUL  

IMPLEMENTĂRII TEHNOLOGIILOR AVANSATE 

  

 În decursul anului 2019 pentru optimizarea proceselor tehnologice și asigurarea 

suportului implementării tehnologiilor avansate, SNMFR a întreprins 

următoarele măsuri: 

- a fost elaborată și pusă în aplicare ”Instrucţiunea tehnologică privind 

măsurarea parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice 

accesibile publicului, furnizate prin intermediul rețelelor publice mobile 

celulare terestre GSM, UMTS și LTE în benzile de frecvențe 800, 900, 

1800, 2100 și 2600 MHz”;  

--  au fost efectuate lucrări de punere în funcţiune şi de testare a sistemului de 

măsurare a parametrilor de calitate a serviciilor furnizate prin intermediul 

reţelelor de comunicaţii mobile celulare. Ulterior la cererea ANRCETI au 

fost efectuate sesiuni complexe de măsurare a parametrilor de calitate a 

rețelelor de comunicații mobile celulare a 3 operatori, care activează în 

Republica Moldova;  

--  a fost realizat un Studiu în vederea posibilității de extindere a serviciilor de 

măsurare și evaluare a parametrilor de calitate pentru alte tipuri de 

rețele/stații de radiocomunicații;  

--  a fost efectuată elaborarea Cerinţelor Tehnice pentru realizarea obiectivului 

de achiziţionare a echipamentelor, utilajelor şi sistemelor tehnice conform 

Planului de activitate SNMFR  pe anul 2019. În baza cerințelor tehnice și 

caietelor de sarcini au fost perfectate toate procedurile de achiziții 

planificate.  
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8.  ACTIVITATEA   ECONOMICĂ 

  

8.1. Volumul şi structura veniturilor 

       În perioada 01.01.2019– 31.12.2019 IP SNMFR a prestat servicii în volum  de  

42204,3 mii lei cu 162.3 mii lei mai mult decât prevederile bugetului aprobat 

pentru 2019  și a obținut alte venituri în mărime de 665.9 mii lei, care în total au 

depășit bugetul la compartimentul venituri cu 828.2 mii lei. 

 

       Dinamica şi structura veniturilor din prestarea serviciilor este reflectată în 

tabelul nr. 8. 

                                                                                                   Tabelul nr. 8  

 

Denumirea serviciilor 
2018 

 

2019 % 

creşterii (+, -) 

volumul 

(mii lei) ponderea 

% 

volumul 

(mii lei) 

ponderea 

% 

Fata 

de 

2018 

Fata 

de 

buget 

1. Servicii de 

asigurare CEM  

 

 

Inclusiv operatori de 

telefonie mobilă: 

Orange Moldova  

Moldcell 

Moldtelecom 

40386,0 

 

 

 

34123,9 

 

14415,6  

12087,3 

7621,0 

92,7 

 

 

 

78,4 

 

33,1 

27,8 

17,5 

38722,7 

 

 

 

32508,6 

 

13684,9 

11468,2  

7355,5 

91,8 

 

 

 

77,0 

    

32,4 

27.2 

17,4 

95,9 

 

 

 

95,3 

 

94,9 

94,9 

96,5 

99.3 

 

 

 

 

 

 

2. Servicii de calcul al 

CEM, notificarea și 

avizarea frecvențelor 

    

 

480,8  

    

 

1,1  

    

    

 

547,2   

   

    

 

1,3  

    

 

113,8      

 

 

111.0 

3.  Servicii de certificare 

și încercări de laborator 

2358,2 5,4 2591,0 6,1 109,9 117.8 

4. Măsurări tehnice, 

elaborarea caietelor de 

sarcini  şi expertiza 

proiectelor, inclusiv 

măsurări tehnice 

327,2 0,8 343,4 0,8 104,9 100.7 

                         Total  

 

 

43552,2  

 

100 

 

42204,3  

 

100 

 

96,9  

 

 

100.4 
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         Din datele prezentate în tabelul nr. 8 reiese, că micșorarea volumului de 

servicii  prestate de IP SNMFR pe parcursul anului 2019 constituie 3,1% fată de 

anul 2018 și se datorează, în primul rînd, lipsei serviciilor ce nu depind direct de 

SNMFR și anume - servicii de  calcul al CEM, notificarea și avizarea frecvențelor, 

iar serviciile de bază al SNMFR (asigurarea compatibilității electromagnetice) au 

fost micșorate cu  4,1 % , care la rândul lor se datorează micșorării cursului valutar 

în comparaţie cu anul precedent. Ponderea maximală a acestor servicii sunt 

achitate de agenţii economici prestători de servicii telefonie mobilă pînă la 31 

martie al anului, ținându-se cont de cursul valutar la ziua achitării, în conformitate 

cu condițiile speciale tip de licență. Ponderea veniturilor obţinute din prestarea 

serviciilor operatorilor de telefonie mobilă (Orange Moldova, Moldcell, 

Moldtelecom) constituie 77,0 %. Volumul fizic al serviciilor de asigurare a CEM 

prestate acestor agenţi economici (Orange Moldova, Moldcell, Moldtelecom) a 

rămas la același nivel (1560780 Euro si 45000 $), insă cursul Euro în 1 trim. 2018 

constituia -20,29 lei , i-ar în 2019- 19,43 lei, ceia ce a adus la micşorarea acestor 

servicii calculate în lei. (I trim.2018 -34123,9 mii lei iar I trim. 2019 -32508,6 mii 

lei). 

    Comparativ cu anul 2018 în anul 2019 a fost înregistrată o majorare a 

veniturilor din serviciile de măsurări tehnice, elaborarea caietelor de sarcini și 

expertiză a proiectelor cu 16,2 mii lei, serviciile de certificare şi incercări de 

laborator sau majorat cu 232,8 mii lei și serviciile de  calcul al CEM s-au majorat 

cu 66,4 mii lei.         

În perioada anului 2019 IP SNMFR a obținut și alte venituri - 162,8 mii lei 

și anume: 

-rezultat din activitatea de investiții - 217.6 mii lei 

                                                                 - 720.8 mii lei dobânzi bancare 

                   - (503,2 mii lei) investiții pe 

termen lung (transmiterea bunurilor Î.S. 

”Radiocomunicații”). 

-  rezultatul din activitatea financiară  (diferenţa de curs valutar) 

                                                                              - (61,0) mii lei; 

  - alte venituri operaționale               - 6,2 mii lei (returnarea sumelor 

debitoare prin executorul judecătoresc și penalități la contractele neexecutate de 

furnizori în termenii stabiliți). 

 

 

 

 

8.2  Volumul şi structura cheltuielilor  

      Volumul cheltuielilor anului 2019 a constituit 42697,6 mii lei, cu 12720,2 mii 

lei mai mult față de anul 2018 și cu 2987,5 mii lei mai mic față de bugetul anului.  
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Structura cheltuielilor este prezentată în tabelul nr. 9 

Tabelul nr. 9 
 2018 2019 % 

majorat 

(+, -) 
volumul 

(mii lei) ponde
rea 

% 

volumul 

(mii lei) pond
erea 

% 

Fata de 

2018 

  

1.Cheltuieli materiale 

 

868,0 2,9 1002,7 2,4 115,5 

  

2. Cheltuieli aferente serviciilor 

prestate de terți 

1112,0 3,7 1299,9 3,1 116,9 

  

3. Uzura mijloacelor fixe 

 

1589,3   5,3 8811,0 20,5 554,4 

  

4. Amortizarea imobilizărilor 

necorporale 

143,0 0,5 1517,4 3,6 1061,1 

5. Cheltuieli  privind  retribuția 

muncii 

16686,0 55,7 21395,7 50,0  128,2 

  

6. Cheltuieli privind  asigurările  

sociale 

4022,5 13,4 4979,2 11,7 123,8 

7. Contribuţii  privind asigurările 

medicale 

811,2 2,7 974,4 2,3 120,1 

8. Alte cheltuieli operaţionale 

inclusiv 

- arenda 

- deplasări 

- asigurarea  

patrimoniului 

- filantropie, 

sponsoriz. 

4745,4 

 

361,9 

715,9 

 

1197,5 

 

- 

 

     

15,8 2717,3 

 

223,2 

697,1 

 

1355,9 

 

- 

 

6,4 57,3 

  

 

  

  

 

  

                    TOTAL                        29977,4 100,0 

    

42697,6 

    

100,0 

  

142.4   

 

Total cheltuielile anului 2019 au fost majorate în comparație cu anul  

precedent cu 42,4%. Cea mai considerabilă majorare o constituie amortizarea 

imobilizărilor necorporale (1061,1%), care constituie o pondere de 3,6 % și se 

datorează asigurării instituției cu imobilizări necorporale (programe tehnologice) în 

mărime de 4289,8 mii lei. Cu 554,4% a fost majorată uzura mijloacelor fixe 

(ponderea -20,5%), care se datorează dării în exploatare a sediului nou și 

înzestrarea instituției cu echipament nou (104136,3 mii lei). 

Cheltuielile aferente serviciilor prestate de terți s-au majorat în legatură cu 

apariția necesității deservirei tuturor sistemelor de întreținere a clădirilor noului 

sediu. 

Cheltuielile materiale s-au majorat în comparație cu anul 2018 cu 15,5 % și 

se datorează majorării consumului de combustibil ca rezultat al implimentării 
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serviciilor de măsurari al indicilor de calitate prestate de agenții prestătatori de 

telefonie mobilă cât și majorarea prețului la combustibil. 

Majorarea cheltuielilor privind retribuirea muncii se datorează majorării 

cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real începînd cu 01 mai 2019 

în mărime de 2775 lei față de 2610 lei, cât și majorării numărului de personal cu 7 

unități, ceia ce a adus și la majorarea defalcărilor în fondul social și asigurări 

medicale. 

Cheltuielile privind retribuirea muncii constituie principalul articol al 

cheltuielilor constituind 50,0 %.  

Micșorarea  articolului alte cheltuieli se datorează micșorării  cheltuielilor de 

deplasări, asigurarii bunurilor instituției cît și plății pentru arendă. 

Pierderea netă pe anul 2019 constituie 5037,1 mii lei , din care 4706,5 mii lei 

- depășirea veniturilor asupra cheltuielilor bugetului anului și transferarea la 

bugetul consolidat. Pierderea din activitatea operatională constituie 487,2 mii lei.    

și se datorează  scăderii cursului valutar la EURO și Dolari SUA, care au micșorat 

veniturile în lei de la operatorii de telefonie mobilă.  

 

8.3     Defalcările in buget 
 

Defalcările in buget sunt prezentate în Tabelul nr.10 

Tabelul 10 

Nr/o 
Denumirea impozitului 

Calculat,     

mii lei 

Achitat, 

mii lei 

+,- 

1  Depășirea veniturilor asupra 

cheltuielilor defalcate la buget 

 4706,5    -  -4706,5 

2  TVA  -    1631,7 

  

+1631,7 

3 Impozit pe imobil 13,8    13,8   - 

4 Impozit amenajarea teritoriului 6,5 4,9 -1,6 

5  Impozit venit persoane fizice 2052,3 2052,3 - 

6 Defalcări in fondul social 4979,2 4979,2 - 

7 Primele de asigurare medicală 974,4 974.4 - 

8 Taxa p/u folosirea drumurilor 17,8    18,7 +0,9 

 Total: 12750,5 9675,0 3075.5 

 

 

La finele perioadei IP SNMFR are datorii curente faţă de buget în mărime de 

4708,1 mii lei, termenul achitării cărora este luna ianuarie 2019. 

Numărul mediu al salariaţilor - 79 unit. 

Salariul mediu - 22121,7 lei. 

Suma debitoare la finele perioadei- 1458,9  mii lei inclusiv Eventis-1258,8 

mii lei, 5TV - 47,4 mii lei, Euro-TV Chișinău - 46,8 mii lei.     
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Fondul salarial- 21246,7 mii lei. 

Investiții capitale - 3528,1 mii lei. 
 

8.4. Bugetul IP "Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” 

Valorizarea Bugetului SNMFR pentru a. 2019 este prezentată în tabelul nr. 11 

                                                                                                                           Tabelul  11 

  Denumirea Bugetul an. 2019 Notă 

lei aprobat 

mii lei 

valorificat 

mii lei 

I. VENITURI, total 42042,0 42870,2 +828,2 mii lei 

 1. Servicii  de asigurare ale compatibilităţii 

electromagnetice a staţiilor de 

radiocomunicaţii 

39008,0 38722,7 +  285,3 mii lei 

2. Servicii de certificare ale produselor de 

comunicaţii electronice  

2200,0 2591,0 +391,0 mii lei 

3. Servicii de calcul al compatibilităţii 

electromagnetice a staţiilor de 

radiocomunicaţii 

493,0 547,2 +  54,2 mii lei 

4. Servicii măsurări tehnice, analiza şi 

consultare 

341,0 343,4 +2,4 mii lei 

5 Alte venituri  665,9 665,9 mii lei 

II. CHELTUIELI, total 38163,7 35185,6 -2978109.52 

1. Cheltuieli de personal (remunerarea 

muncii, defalcări în fondurile obligatorii 

de asigurări sociale şi medicale) 

28731,5 27478,7 -1252754,15 

2. Cheltuieli curente, inclusiv: 6791,8 5057,0 -1734704,29 

-311315,14 

+21495,88 
2.1 Cheltuieli de gospodărie  613,0 301 ,7 

2.2  Cheltuieli deservirea tehnicii de calcul      70,0 91,5 

2.3 Cheltuieli și consumurii materiale  210,0 164.6 -45380,59 

2.4 Cheltuieli 

supraveghere,evaluare,calibrare,etalonare 

296,0 

 

215,0 -80988,65 

2.5 Cheltuieli inverzire teritoriu 92,0 8 6,5 -5454,33 

2.6 Cheltuieli privind locațiunea 14 stații de 

monitoring  

250,0 223,2 -26821,98 

2.7 Cheltuieli deservirea sediului SNMFRa 223,0 215,2 -7806,42 

2.8 Cheltuieli de pază 340,0 303,3 - 36721,95 

2.9 Cheltuieli publicitate 50,0 22,8 -27215,0 

2.10 Cheltuieli gaz natural 442,1 150,5 -291632,57 

2.11 Cheltuieli energie electrică 467,0 242,9 -224019,37 

2.       

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cheltuieli telecomunicații 268,0 163,1 -104938,16 

2.13 Cheltuieli privind consumul de 370,0 329,0 -40962,72 
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combustibil 

2.14 Cheltuieli de transport 350,0 197,9 - 152100,48 

2.15 Cheltuieli reparație utilaj 479,0 682,1 +203126,84 

2.16 Cheltuieli de deplasare 812,9 697,1 -115780,06 

2.17 Cheltuieli asigurare bunuri 1178,6 824,7 -353910,89 

2.18 Servicii control medical și medicamente 13,2 12,6 -634,31 

2.19 Alte cheltuieli 242,0 103.3 -138664,39 

2.20 Cheltuieli privind perfecționarea cadrelor 25,0 30.0 +5020.00 

3 Investiții 2640,4 2649,7 +9348,92 

III. DEPĂŞIREA VENITURILOR 

ASUPRA CHELTUIELILOR 

+3878,3 4706,5 +828300 

IV. TRANSFERURI ÎN BUGET, total 3878,3 4706.5 4706523.06 

 

 

Din datele prezentate este evident majorarea bugetului la compartimentul 

"Venituri" cu 828,3 mii lei ca rezultat din activitatea operațională - 162.3 mii lei 

- 720.8 mii lei dobânzi bancare; 

- rezultatul din activitatea financiară  (diferenţa de curs valutar) - (61,0) mii lei; 

- alte venituri operaționale - 6,2 mii lei (returnarea sumelor). 

      Suma acestor depășiri a fost transferată în bugetul de stat.    

Referitor la compartimentul "Cheltuieli" suma valorizată a fost cu 2987,5 

mii lei mai mică decît cea prevăzută de buget. Majoritatea articolelor 

compartimentului "Cheltuieli" al bugetului au fost valorificate cu economia 

sumelor. Excepție au constituit articolul "Cheltuieli pentru deservirea tehnicii de 

calcul", motivarea căruia a fost costul majorat al cartușilor cu toner pentru printare 

și a constitit 21,5 mii lei. Articolul "Cheltuieli reparație utilaj" a fost majorat cu 

203,1 mii lei  și s-a datorat reparației stației mobile de monitoring Mercedes 

SPRINTER (nr.inv.603) prin înlocuirea antenei GEROH 8KVR-5, ca parte 

componentă a stației, care inițial a fost prevazută ca obiect aparte în 

compartimentul "Investiții". 

        Compartimentul "Investiții" al bugetului a fost valorificat în mărime de 

2649,7 mii lei față de cel bugetat 2640,4 mii lei, cu 9,3 mii lei mai mult. 
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9. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE, PERFECȚIONAREA 

PROFESIONALĂ A PERSONALULUI, SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA 

ÎN MUNCĂ 

  

          9.1 Resurse umane 

La compartimentul „formarea profesională continuă a salariaţilor SNMFR”  în  

anul 2019 au  fost  perfectate  Planurile tematice de formare profesională, conform 

căroră  au  fost  perfectate mai multe rapoarte, examinate modurile de 

implementare a tehnologiilor  noi, studiate sistemele performante ş. a.  

Au  participat la cursurile şi seminarele de formare profesională23angajaţi ai 

SNMFR. 

Indicatorii privind resursele umane la sfîrşitul anului sînt prezentate în Tabelul 

nr.12 

Tabelul 12 

Indicatori 2019 2018 

a) Numărul mediu al salariaţilor  79   78 

b) Numărul salariaţilor cu studii superioare şi 

cu studii medii de specialitate 

56 

23 

  52 

  25 

c) Au fost angajaţi, salariaţi 8 14 

d) Au demisionat, salariaţi 5 7 

e) Participări angajaţi SNMFR la seminare, cursuri, etc.  23 11 

  

      9.2 Perfecționarea profesională a personalului 

 

În scopul ridicării nivelului profesional al lucrătorilor, în anul 2019 SNMFR  

a realizat  diverse măsuri prevăzute de  planurile  tematice aprobate de  

perfecționare profesională conform domeniilor de activitate. Măsurile aplicate au 

vizat mai multe tipuri de perfecționare profesională cum ar fi: participare la 

seminare și cursuri externe ale entităților abilitate în domeniu, organizarea 

seminarelor, studiilor și rapoartelor interne, prezentări și instruiri ale specialiștilor 

dedicați, schimb de experiență etc.  

În baza celor expuse mai sus, de către SNMFR au fost realizate următoarele 

măsuri: 

 elaborate studii și întocmite rapoarte relevante: 

- Studierea acordului HCM și a programelor aplicative de calcul asociate 

(CalcFish, HCMMS); 

- Studiul chestiunilor de compatibilitate între serviciul de radioamator și 

radiodifuziune în benzile 50-52 MHz  și 70 MHz; 

- Studiul aplicației GE06Calc și a serverului de compatibilitate pentru 

serviciul de radiodifuziune al UIT. 
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 asigurată participarea lucrătorilor SNMFR la cursurile și instruirile în 

domeniul monitorizării spectrului și tehnologii noi în telecomunicații: 

- participare la cursul de instruire “Spectrum Management & Monitoring in the 

5G World” organizat de USTTI (SUA); 

- participare la atelierul de lucru organizat de către „Huawei Technologies” 

S.R.L. cu genericul ”New Generation of Cellular Network Technology – 

Math over Wave”, dedicat noii generații de comunicații mobile - 5G; 

- realizată instruirea personalului SNMFR de către reprezentanții 

Rohde&Schwarz (Germania) cu privire la utilizarea sistemului automatizat 

de măsurare a parametrilor de calitate a serviciilor furnizate prin intermediul 

rețelelor mobile celulare. 

 

 organizate școlarizări şi instruiri interne pe temele: 
-  Cerințele standardului ISO/IEC 17065 și ISO/IEC17020 p.6.7, ISO/IEC 

17025 p. 6.4, 6.5, 7.2-7.8, ISO/IEC 17021 p.9; 

- Modificări efectuate în documentele MOLDAC ce se referă la OC produse; 

- Modificări efectuate în Procedurile Sistemului de Management: Procedura 

Certificării, Formularele: Decizia de acceptare a cererii de certificare, 

replanificarea auditelor interne și Programul de monitorizare a 

performanțelor personalului; 

- Modificări în procedura PSM 6.1 Personal. Riscurile ce pot apărea în 

procesul de certificare inclusiv realizarea auditelor interne; 

- Cerințele schemei de certificare. Modificări în Formulare; 

- Instruirea experților în formare în conformitate cu planul individual de 

instruire. 

 asigurată participarea la cursurile de instruire organizate de MOLDAC: 

- Identificarea corectă a neconformităților ce rezultă din audituri interne și 

externe. Determinarea cauzelor. Tratarea reclamațiilor și apelurilor; 

- Aplicarea cerințelor standardului ISO/CEI 17065:2013 de către OC produse 

(procedura de certificare: pregătire de evaluare la clienții cu mai multe 

locații; calcularea timpului de evaluare). 

 organizată instruirea personalului Laboratorului de încercări realizată de 

către reprezentanții companiei TESEQ, Elveția (producător de echipamente 

de măsurare): 

- Imunitate la descărcărielectrostatice conform standardului IEC/EN 61000-4-

2 

- Imunitate la impulsuri şi unde de şoc electromagnetice conform standardului 

IEC/EN 61000-4-5 

- Imunitate la întreruperi şi căderi de tensiune conform standardului                 

IEC/EN 61000-4-11 
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- Imunitate la fenomene tranzitorii rapide conform standardului                       

IEC/EN 61000-4-4 

- Măsurarea flicherului și armonicilor generate de echipamente electrice și 

electronice. 

 asigurată participarea salariaților la cursurile de instruire aferente achizițiilor 

publice, protecției datelor cu caracter personal, aplicării legislației din 

domeniul militar și anume: 
- Agenția Achiziții Publice – 2 seminare: 

• Sistemul de achiziții publice în Republica Moldova; 

• Particularitățile procedurilor de achiziții publice prin prisma noilor 

modificări aduse Legii nr. 131 din 03.07.2015. 

- Agenția Națională pentru soluționarea Contestațiilor: 

• Sistemul de soluționare a contestațiilor în cadrul procedurilor de achiziții 

publice 

- Centrul militar mun. Chișinău: 

• Particularitățile aplicării legislației în vigoare în domeniu 

- Centrul Național de protecție a datelor cu caracter personal: 

• Prevederile legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

 asigurată instruirea salariaților SNMFR cu privire la activitatea de 

contabilitate și economie prin participare la seminarele organizate de entitățile 

abilitate: 
- Modificări în actele legislative pentru anul 2019; Declarația pe venit 

pentru anul 2018; 

- Modificări și completări în actele legislative din Republica Moldova în 

2019; 

- Inventarierea elementelor de activ și datoriilor entității in anul 2019: 

aspecte juridice și consecinte fiscal; 

- Modificări în standardele naționale de contabilitate, începând cu 

01.01.2020; 

- Controale fiscale – tendințe actuale; 

- Modificări și completări în actele legislative ale Republicii Moldova în 

2019. Modificări ale codului fiscal; 

- Modificările în evidența contabilă și modificările fiscale in RM. 

  

 

9.3. Securitatea şi sănătatea în muncă 

 

Pe parcursul anului 2019, la compartimentul „Securitatea şi sănătatea în 

muncă”, în cadrul SNMFR a fost asigurată realizarea activităţilor necesare pentru 

protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor 

profesionale, efectuarea informării şi instruirii, precum şi pentru asigurarea cu 
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mijloacele necesare, conform prevederilor  Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr. 186 din 10.07.2008 şi prevederilor Contractului Colectiv de Muncă.  

Astfel, în scopul  asigurării respectării prevederilor cu privire la securitatea şi 

sănătatea în muncă, au fost realizate toate activităţile stipulate în Planul anual de 

activităţi privind măsurile de securitate a muncii şi a situaţiilor excepţionale a 

instituţiei pentru anul 2019, inclusiv:   

 Instruirea iniţială a salariaţilor SNMFR în cazul pericolelor posibile la 

exploatarea echipamentului utilizat la noile locuri de muncă în incinta sediului de 

pe str. Dimo 22/20, or. Durleşti, instruirea cu privire la securitatea antiincendiară; 

 Efectuarea instructajului primar cu privire la securitatea muncii şi securitatea 

antiincendiară cu persoane nou angajate sau redenumite în funcţie; 

 Monitorizarea  derulării instructajelor periodice a colaboratorilor  I.P. SNMFR 

în diferite subdiviziuni la compartimentele securitatea muncii şi securitatea 

antiincendiară, fiind efectuate - 4 controale cu perfectarea a 4 acte de control; 

 Organizat şi petrecut controlul medical periodic obligatoriu al lucrătorilor I.P. 

SNMFR în perioada 15-18.04.2019; 

 Organizat şi desfăşurat în perioada 24-25.04.2019 examenul la TSM, SAI 

pentru personalul electrotehnic al SNMFR; 

 Efectuat controlului sediului nou al IP SNMFR la corespunderea încăperilor  

normelor SM şi SAI cu perfectarea actului de control; 

 Efectuată evaluarea tuturor încăperilor instituţiei pentru aprecierea gradului de 

pericol la electrocutare, perfectarea fişelor încăperilor, perfectarea proiectelor  

proceselor verbale şi ordinelor de clasificare a încăperilor; 

 Efectuat controlul stării SM și SAI în cazangeriile din blocurile A, B și C ale 

sediului SNMFR cu înscrierea în Registrul evidenţei controalelor.. 

 Organizate 2 antrenamente la evacuarea de urgenţă a personalului SNMFR din 

încăperile de serviciu cu perfectarea ulterioară a raportului. 

 Efectuat de comun acord cu reprezentanţii întreprinderii de deservire, a 

controlului funcţionalităţii a sistemului de semnalizare antiincendiară al SNMFR; 

 Verificate în Laboratorul Electrotehnic al Î.S. ” Radiocomunicaţii”  7 perechi 

de mănuşi dielectrice, 5 centuri de siguranţă şi distribuirea acestora cu înregistrare 

în registru. 
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10.   SUPORT  JURIDIC ÎN RELAŢIILE CONTRACTUALE 

 

Direcţia Juridică şi Reglementare are la baza activităţii sale următoarele 

responsabilităţi şi sarcini:  apără drepturile şi interesele legitime ale instituţiei, 

consolidează şi acordă suportul la soluţionarea problemelor juridice, inclusiv 

perfectează actele juridice necesare şi cererile de chemare în judecată pentru 

încasarea sumelor debitoare, reprezintă interesele instituţiei în instanţele de 

judecată.  

   În anul 2019 au fost înaintate debitorilor SNMFR 39 somaţii privind expirarea 

termenelor de achitare a sumelor debitoare, au fost depuse în judecată 5 cereri 

pentru încasarea sumelor debitoare, înaintate la executorii judecătoreşti 3 cereri de 

executare silită a titlului executoriu. Urmare a cererilor de chemare în judecată 

depuse, au fost achitate  sumele debitoare în mărime de 24640 lei.  

   Reprezentantul SNMFR a participat la 2 şedinţe de judecată soldate cu 

rezultate în beneficiul SNMFR. 

   Au fost examinate şi avizate: 

  proiecte de acte normative – 6;  

 contracte de asigurare a compatibilităţii electromagnetice a MRE (acorduri 

de modificare) – 91; 

 contracte cu alţi agenţi economici – 20; 

Au fost elaborate: 

 Contracte, acorduri (de locaţiune, de comodat, de furnizare, etc)  - 24; 

 Acte de constatare a contravenţiilor transmise la ANRCETI – 5; 

 Documentele necesare pentru procedurile şi dosarele de achiziţii publice 

conform prevederilor Legii cu privire la achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015: 

a) Realizate 8 proceduri de achiziţii publice, inclusiv: 

- Cererea ofertelor de preţuri – 5; 

- Licitaţie publică – 2; 

- Negiciere fără publicare a anunţului – 1. 

b) Întocmite contracte de achiziţii de valoare mică – 62; 

      A fost elaborat proiectul Statutului Instituţiei Publice IP „SNMFR”, care a fost 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Instituţiei Publice  “Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”     

nr. 644 din 17.12.2019.  

     Au fost întreprinse măsuri şi elaborate documentele necesare pentru 

înregistrarea de stat a sediului modificat al SNMFR. 

     Perfectate ordine pe personal şi concedii – 247; 

 Au fost perfectate  81 acorduri de modificare a contractelor individuale de 

muncă. 
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11. DISPOZIŢII FINALE 

 

Pe parcursul anului 2019 IP „SNMFR” a reuşit să realizeze obiectivele şi 

sarcinile trasate, a  asigurat îndeplinirea completă a lucrărilor planificate în Planul 

de activitate şi dezvoltare al Instituţiei Publice  “Serviciul Naţional de Management 

al Frecvenţelor  Radio“  pentru anul 2019  şi a prevederilor stipulate în Contractul 

colectiv de muncă. 

 

 

Director I.P. „SNMFR”        (semnat)                               Andrei  GAVRISI 


