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ANUL 2021.  MOMENTE DE REFERINŢĂ 

       

 

Instituția Publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (IP 

„SNMFR”) a fost constituită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.100 din 

24 februarie 2017 și este succesoarea de drepturi și obligații a ÎS” Centrul Național 

pentru Frecvențe Radio”, fondată în anul 1993. 

Prin activitatea sa, Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio 

(SNMFR), are ca obiectiv asigurarea beneficierii de către populația Republicii Moldova 

de servicii de comunicaţii electronice accesibile și de calitate, iar operatorii să aibă parte 

de condițiile favorabile unei dezvoltări durabile, prin tehnologii și inovații. 

Atribuțiile de bază ale SNMFR sînt prevăzute în art.39 și 40 ale Legii 

Comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007. Astfel, instituția este 

responsabilă de ţinerea evidenţei staţiilor de radiocomunicaţii, a canalelor şi 

frecvenţelor radio și gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio cu utilizare 

neguvernamentală, în scopul utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio şi al 

asigurării compatibilităţii electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații. De 

asemenea, SNMFR este abilitată cu funcții evaluare a conformităţii produselor din 

domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, precum și cu 

măsurarea și evaluarea calității serviciilor de comunicații electronice furnizate prin 

intermediul rețelelor și stațiilor de radiocomunicații. 

 Raportul pentru anul 2021 (în continuare - Raport) al Instituţiei Publice „Serviciul 

Național de Management al Frecvențelor Radio” (IP „SNMFR”) reprezintă 

sistematizarea activităţii instituției pentru perioada menționată și reflectă gradul de 

realizare al obiectivelor trasate de Direcțiile și Serviciile SNMFR  în Planul de activitate 

şi dezvoltare al  IP „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” pentru 

anul 2021, aprobat la şedinţa Consiliului de Administraţie. 
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                                 ACTIVITATEA  ADMINISTRAȚIEI 

           Pentru asigurarea îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor stipulate în Legea  

Comunicaţiilor Electronice, Statutul şi Regulamentul IP „SNMFR”, administrația, pe 

parcursul anului 2021, a întreprins diverse  acțiuni  privind administrarea activităţii 

instituției (a emis ordine, dispoziţii, decizii etc.): 

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

Management al Frecvenţelor Radio” pentru anul 2021, aprobat la şedinţa Consiliului 

de Administraţie;  

 a fost asigurată elaborarea Planurilor de activitate anuale şi lunare ale subdiviziunilor 

din cadrul IP „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 aprobat , monitorizată îndeplinirea activităţilor 

planificate; 

 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 2021, prevăzute în 

Contractul colectiv de muncă al IP „SNMFR”;  

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

bugetul de stat şi alte plăţi obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare;  

 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 efectuată 

achiziţionarea bunurilor, lucrărilor si serviciilor necesare pentru activitatea instituției 

(licitaţii publice, cereri a ofertelor de preţuri, negocierea fără publicarea prealabilă a 

unui anunţ de participare, achiziţii de valoare mică, etc.);  

 la solicitările Ministerului 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.). 
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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 IP „SNMFR” 

(construcţii, reparaţii, servicii). 

                 

 I.   GESTIONAREA SPECTRULUI  DE FRECVENŢE RADIO 

Gestionarea eficientă a 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.   

    1.1 Calcul, coordonare, avizare frecvențe 

 În conformitate cu competenţele sale, stipulate în Legea comunicaţiilor electronice nr. 

241 din 15.11.2007, SNMFR prestează serviciul de selectare, calcule şi planificare a 

frecvenţelor şi/sau canalelor radio în conformitate cu TNABF. Ca rezultat al acestui 

serviciu, IP „SNMFR” eliberează Avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei 

radio. În consecinţa prestării serviciului respectiv pe parcursul anului 2021 au fost 

avizate conform solicitărilor 510 asignări de frecvenţă, benzi şi canale pentru diferite 

servicii, inclusiv: 

 31 frecvenţe în serviciul mobil terestru; 

 280 frecvenţe radio pentru serviciul fix; 

 58 frecvenţe în serviciul mobil maritim; 

 23 frecvenţe radio pentru radiodifuziune sonoră FM; 

 5 canale TV digitală; 

 1 frecvență serv. mobil prin satelit; 

 112 avize benzi de frecvențe serviciul amator. 
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 Totodată, au fost eliberate 148 autorizaţii pentru staţii de bord în serviciul mobil 

maritim cu codurile de identificare şi semnalele de apel respective.  

Dinamica numărului de frecvențe avizate este prezentată în tabelul nr.1.1 

Tabelul 1.1 

Anul Mobil 

terestru 

Fix Fix/mobil 

prin 

satelit 

TV 

analogic 

TV 

digitală 

RD 

sonoră 

Staţii 

navale 

2019 49 248 4 1 34 11 135 

2020 29 476 0  0 25 14 144 

2021 31 280 1 0 5 23 58 

Fig.1.1 Frecvențe avizate (2019-2021) 

          Concluzii pentru anii 2019- 2021: 

 Se atestă o diminuare a numărului de linii de radioleleu avizate. Este necesar de 

menționat, că frecventele respective reprezintă, în mare parte, modificări în 

arhitectura deja existentă de microunde, în special lărgirea benzilor de emisie 

pentru asigurarea necesităților de trafic. Numărul total al liniilor de radioreleu 

aflate în funcțiune se menține constant în ultimii ani, cu o ușoară tendință de 

scădere, urmare a substituirii conexiunilor de backhaul ale operatorilor realizate 

prin intermediul liniilor de radio releu cu alte mijloace, în special cu rețele de 

fibră optică. 
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 Se atestă o sporire a numărului de frecvențe de radiodifuziune sonoră avizate. 

Frecvențele în cauză au constituit în mare parte re-avizări ale frecvențelor 

anterior utilizate pentru care furnizorii nu au prelungit sau au renunțat la licențe. 

 Se atestă o scădere a numărului de frecvențe avizate pentru TV digitală terestră. 

Frecvențele respective reprezintă emițătoare de putere mică (gap fillers) și 

numărul lor este corelat cu planurile de extindere ale furnizorului multiplexurilor 

naționale A și B. De asemenea, în anul 2021 nu a fost realizată punerea în 

funcțiune a multiplexului regional / multiplexului C de TV digitală terestră. 

 Relativ constant se menține numărul de frecvențe avizate pentru serviciul mobil 

terestru (rețele PMR/PAMR etc.).  

 Se atestă lipsa solicitărilor pentru frecvențe noi din cadrul serviciului fix prin 

satelit, cauzată de absența transmisiunilor ocazionale pe teritoriul Republicii 

Moldova în situația de pandemie. 

 Se atestă o diminuare a numărului de autorizații stație de navă, și implicit a 

frecvențelor/benzilor autorizate pentru acest tip de stații de radiocomunicații 

urmare a cererii reduse pentru acest serviciu. 

 

                1.2   Aprobare parametri de emisie stații operatori mobili 

1.2.2. Au fost calculaţi şi coordonaţi parametrii tehnici de emisie ai staţiilor de bază 

a sistemelor de comunicaţii mobile celulare: 

-  staţii de bază 2G – 35 BS; 

-  staţii de bază 3G – 243 BS; 

-  staţii de bază 4G – 301 BS. 

Au fost avizate 246 frecvenţe radio pentru linii de radioreleu din infrastructura 

reţelelor de telefonie mobilă celulară. 

    Dinamica numărului de staţii de comunicaţii mobile noi este prezentată în tabelul nr. 

1.2 

Tabelul.1.2 

Anul GSM UMTS LTE 

2019 41 429 332 

2020 47 403 763 

2021 35 243 301 

 



9 

 

 

Fig.1.2 Dinamică stații de bază 2G, 3G, 4G (2019-2021) 

 

Concluzii pentru anii 2019- 2021: 

 Se atestă un număr constant de stații de bază 2G ale operatorilor mobili puse în 

funcțiune în anul 2021, comparativ cu anii precedenți. 

 Se atestă o diminuare a cantității stațiilor de bază noi 3G puse în funcțiune. 

Reducerea respectivă se încadrează în tendințele internaționale, conform cărora 

rețelele 3G se află în proces de diminuare a operării lor cu substituirea cu rețele 

4G și 5G.  

 Se atestă o diminuare a cantității stațiilor de bază noi 4G puse în funcțiune. 

Dinamica respectivă reflectă modificările operate în structurile rețelelor 

operatorilor determinate de necesitățile de trafic și structura utilizatorilor de 

servicii de comunicații mobile.  

 În adresa SNMFR, pentru anul 2021, nu au parvenit solicitări de aprobare a 

parametrilor pentru stații IMT2020, ce ar folosi tehnologia de partajare dinamică 

a spectrului (DSS) cu rețelele 4G existente, în condițiile neutralității tehnologice 

a licențelor. 

1.3 Notificarea asignărilor de frecvențe radio 

În scopul protecţiei internaţionale a asignărilor de frecvenţă pe parcursul anului 

2021 au fost selectate 1020 asignări de frecvenţe şi expediate solicitările de notificare 

a asignărilor de frecvenţe radio naţionale la Biroul Radiocomunicaţiilor al Uniunii 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

GSM UMTS LTE

Dinamică stații comunicații mobile 

2019 2020 2021



10 

 

Internaţionale a Telecomunicaţiilor (BR UIT) în scopul înregistrării sau actualizării 

acestora în Registrul Principal al Frecvenţelor Radio al UIT sau în MARS. 

 762 frecvenţe în serviciul mobil-terestru, actualizare BR IFIC,  

 182 frecvenţe în serviciul fix, publicate în BR IFIC,  

 66 notificări în serviciul mobil maritim şi fluvial, publicate în MARS,  

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

Dinamica numărului asignărilor de frecvenţă radio notificate la BR UIT este 

prezentată în tab. nr. 1.3 

Tabelul 1.3 

Anul Mobil terestru Fix Staţii de navă 

2019 830 94 45 

2020 760 102 37 

2021 762 182 66 
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Fig.1.3 Dinamica notificării la UIT a asignărilor de frecvențe (2019-2021) 

 

II.    EVIDENȚA STAȚIILOR RADIO 

 

Una din funcțiile principale ale SNMFR, conform Legii comunicațiilor 

electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, este evidența stațiilor de radiocomunicații şi 

asigurarea relațiilor contractuale cu utilizatorii spectrului de frecvențe radio.  

2.1  Încheierea şi reperfectarea contractelor cu beneficiarii serviciilor. 

La data de 31.12.2021 SNMFR avea stabilite relații contractuale de asigurare a 

compatibilității electromagnetice a stațiilor şi rețelelor de radiocomunicații cu 295 

agenți economici, fiind încheiate 510 contracte.  

În anul 2021 au fost încheiate 59 contracte noi cu utilizatorii mijloacelor 

radioelectronice de emisie (MRE), reperfectate - 29 contracte şi întocmite - 15 Acorduri 

adiționale. De asemenea, urmare a  modificării tarifelor la serviciile prestate de  

SNMFR, au  fost  întocmite 360 acorduri adiționale. 

Conform cererilor utilizatorilor MRE, au fost reziliate 78 contracte şi expediate 

scrisori de închidere a activității, inclusiv:  

 47 contracte pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de 

navă în serviciul de radiocomunicaţii mobil maritim; 
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 31 contracte pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor și 

rețelelor de radiocomunicații. 

 

Repartizarea contractelor pe tipuri de stații şi rețele de radiocomunicații este 

prezentată în tabelul nr.2.1.  

 

Tabelul 2.1  

Nr. Tipul stației/ rețelei 
Număr contracte la sfârșitul anului 

a.2021 a.2020 a.2019 

 Total: 510 539 539 

1.  Stații TV eter                   5 9 16 

2.  Stații RD                         55 54 51 

3.  Stații Simplex, Duplex                    209 217 221 

4.  Linii radioreleu                      11 12 13 

5.  Stații de navă                                128 148 135 

6.  Sisteme MMDS - - 1 

7.  Stații de sol (VSAT)                    8 8 8 

8.  Sisteme transport date                         20 21 23 

9.  Sisteme de pază                        64 60 61 

10.  Alte sisteme de radiocomunicații 

(radar) 

1 1 1 

11.  Rețele GSM 2 G 3 3 3 

12.  Rețele CDMA - 1 1 

13.  Rețele WLL 1 - - 

14.  Rețele 3G 3 3 3 

15.  Rețele 4G 2 2 2 
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Sinteza: Diminuarea numărului de contracte cu utilizatorii stațiilor radio 

Simplex şi Duplex se datorează migrării acestora către alte rețele de comunicații 

(telefonie mobilă, Internet). 

Diminuarea numărului de contracte cu titularii rețelelor TV eter se datorează 

modificării legislației şi, respectiv, trecerii staţiilor de radiocomunicaţii din serviciul de 

televiziune analogică terestră în serviciul de televiziune digitală terestră. 

Diminuarea numărului de contracte cu utilizatorii stațiilor de navă este o urmare a 

pandemiei, care a condus la micșorarea numărului de nave utilizate la nivel 

international. 

2.2   Evidența MRE  

Numărul mijloacelor radioelectronice (cu excepția terminalelor GSM, CDMA, 

UMTS şi LTE), aflate la evidenţă la Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor 

Radio la 31.12.2021, este prezentat în tabelul nr.2.2.  

                                                                                                  Tabelul 2.2 

Denumirea Numărul stațiilor de radiocomunicații  

(la sfîrșitul perioadei) 

 a.2021 a.2020 a.2019 

Total: 18565 18643 17935 

TV eter, staţii  40 158 169 

RD eter, staţii  231 221 213 

GSM 2312 2288 2253 

CDMA 431 431 431 

UMTS 5097 4954 4773 

LTE  3344 3067 2477 

Simplex, staţii 2334 2371 2460 

Duplex, staţii 378 389 392 

Linii de radioreleu, emițătoare 3708 3796 3810 

Staţii de navă 128 148 135 
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MMDS, canale 0 0 11 

Staţii de sol (VSAT) 10 10 10 

Sisteme transport date prin 

radiomodeme 

191 191 187 

Sisteme de pază 164 161 160 

DECT, emiţătoare 7 7 7 

R/locator, staţii 10 10 10 

Amator, staţii 180 441 437 

 

Sinteză: Numărul mijloacelor radioelectronice în a.2021 față de a.2020 s-a 

majorat la următoarele poziții:  

 GSM, UMTS şi LTE – cu 444 unități;  

 stații RD – cu 10 unități;  

 sisteme de pază - cu 3 unități. 

Totodată, în perioada de raportare s-a micşorat numărul mijloacelor 

radioelectronice la următoarele poziții:  

 stații TV – cu 118 unități;  

 stații, regim duplex - cu 11 unități;  

 stații, regim simplex -  cu 37 unități; 

 emițătoare, linii de radioreleu - cu 88 unități; 

 amatori, stații - cu 261 unități; 

 stații de navă – cu 20 unități.  

2.3 Lucrul cu agenții economici. 

Au fost perfectate şi expediate agenților economici 4198 conturi de plată şi 4549 

facturi fiscale.  

Au fost perfectate şi expediate prin Sistemul de schimb de date SNMFR - 

ANRCETI datele necesare pentru perfectarea şi eliberarea a 86 permise tehnice pentru 

stațiile de radiocomunicații. 

Au fost perfectate şi expediate agenților economici 62 pretenții referitor la 

încălcarea condițiilor contractuale. 
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III.  MONITORIZAREA SPECTRULUI  DE FRECVENŢE RADIO ŞI 

ASIGURAREA COMPATIBILITĂŢII  ELECTROMAGNETICE A 

SPECTRULUI     DE FRECVENŢE RADIO 

 

 3.1 Depistarea, localizarea şi eliminarea perturbațiilor prejudiciabile 

 În anul 2021, de la utilizatorii stațiilor de radiocomunicații (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 perturbații, 

prin intermediul sistemului de triangulare şi localizare a surselor de emisie, instalat 

în mun. Chişinău.  

Repartizarea numărului de solicitări cu privire la prezenţa perturbațiilor, divizat 

pe servicii, este prezentată în Tabelul 3.1. 

Tabelul 3.1 

Solicitant Solicitări 
Surse de perturbaţii 

fixate 

Mobil terestru 7 5 

Reţele de comunicaţii mobile celulare 29 28 

Radioamator 3 3 

SRD 2 1 

Radar meteorologic 1 10 

Alte tipuri 2 2 

TOTAL 44 49 

Solicitări operative prin telefon cu privire la 

localizarea surselor de perturbații prin 

intermediul sistemului de triangulare și 

localizare din mun. Chișinău 

55 4 

Analiza statistică a rezultatelor investigaţiilor efectuate: 

 serviciul mobil terestru – au fost investigate 7 cazuri de perturbare a reţelelor 

de radiocomunicaţii, dintre care în 5 cazuri au fost fixate şi stopate 5 surse de emisii 

perturbătoare. În majoritatea cazurilor sursele de perturbații s-au dovedit a fi emițătoare 

defectate din rețelele proprii sau ale altor utilizatori.  

 reţelele de comunicaţii mobile celulare – au fost recepţionate 29 solicitări cu 

privire la afectarea în total a 63 staţii de bază. Ca rezultat au fost fixate și localizate 28 
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de surse de perturbații. Ca şi în anii precedenţi o mare parte a staţiilor de bază perturbate 

au fost staţiile UMTS2100, care sunt afectate de către echipamentele DECT 6.0, 

utilizate neautorizat de către populație pe teritoriul republicii. Astfel pe parcursul anului 

2021 au fost fixate și stopate 15 echipamente DECT 6.0. În cazul a 10 stații de bază 

UMTS și LTE cauza perturbațiilor a fost nivelul majorat al semnalelor emise din 

rețelele de comunicații mobile celulare ale operatorilor din țările vecine. 

 serviciul de amator – au fost investigate 3 cazuri de perturbare a repetoarelor 

și au fost fixate și stopate 3 surse de perturbații. În 2 cazuri sursa de perturbații au fost 

emițătoare defectate din rețele de radiocomunicații, iar într-un caz cauza perturbațiilor 

au fost radiațiile de la o rețea de televiziune prin cablu.    

Conform diagramei prezentate mai jos, în comparație cu anii precedenți, se observă 

aceeași tendință a numărului de cazuri de perturbații, cele mai multe fiind în rețelele de 

comunicații mobile celulare și în serviciul mobil terestru. 

 

 3.2  Monitorizarea spectrului de frecvențe radio 
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  În vederea verificării corespunderii parametrilor tehnici de emisie valorilor 

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

neautorizate, pe parcursul anului 2021 a fost efectuată monitorizarea spectrului de 

frecvenţe radio pentru serviciile de radiocomunicaţii după cum urmează: 

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

efectuate 75 monitorizări, la fel au fost monitorizate 77 rețele de radiocomunicații 

transmisie date (sisteme de pază) ale 58 companii de pază; 

 rețele transport date 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); 

 serviciu fix – au fost efectuate 20 de sesiuni de monitorizare a stațiilor liniilor de 

radioreleu utilizate în cadrul reţelelor de comunicaţii mobile celulare în scopul 

verificării conformării parametrilor tehnici de emisie valorilor avizate; 

 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, UMTS și LTE – 2 sesiuni de monitorizare în zonele 

de frontieră cu țările limitrofe; 

 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 mai jos. 

    

 3.3.  Fixarea şi localizarea surselor de emisii neavizate și neautorizate 

Pe parcursul anului 2021 în rezultatul monitorizării spectrului de frecvenţe radio 

au fost fixate 19 cazuri de emisii neavizate. 

Majoritatea emisiilor nevizate au fost fixate în serviciul mobil terestru, în total 

fiind fixate 15 cazuri. În toate cazurile de fixare a emisiilor neavizate menționate mai 

sus, 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 avizarea funcționarii stațiilor și rețelelor respective, 

iar în unele cazuri utilizatorii au renunțat la utilizarea stațiilor și au stopat emisia  
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A fost fixat 1 caz de utilizare a unei rețele transport date WAS/RLANs în banda de 

frecvențe 5470 – 5725 MHz fără avizare.  

În serviciul radiodifuziune a fost fixată punerea în funcțiune a unei stații de 

radiodifuziune sonoră fără finalizarea procedurii de autorizare, iar în regiunea din 

stânga Nistrului  a fost fixată emisia fără avizare a unei stații de radiodifuziune sonoră. 

La fel în anul 2021 a fost fixată punerea în utilizare a unei rețele neautorizate de 

comunicații mobile celulare LTE1800 în regiunea din stânga Nistrului. În scopul 

stopării emisiei stațiilor amplasate în regiunea din stânga Nistrului, SNMFR a informat 

instituțiile abilitate din domeniu. 

În scopul stopării emisiilor neavizate pe parcursul anului 2021, specialiștii 

SNMFR au participat la 1 control, fiind parte a Grupului Comun de Control SNMFR - 

ANRCETI.  

 

După cum se observă, în anul 2021, la fel ca și în anii precedenţi, cel mai mare 

număr de emisii neavizate a fost fixat în serviciul mobil terestru. 
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 3.4 Evaluarea instrumentală periodică a parametrilor tehnici de emisie ai 

staţiilor de radiocomunicaţii 

Pe parcursul anului 2021, 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 serviciul 

radiodifuziune şi din serviciul fix. Lucrările date au fost efectuate atât prin intermediul 

staţiilor fixe de monitoring 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 154  staţii din serviciul radiodifuziune. În total pe parcursul anului au fost 

efectuate 1426 de evaluări instrumentale pentru staţiile de radiodifuziune sonoră 

terestră şi 353 pentru staţiile de televiziune analogică terestră. În procesul analizei 

măsurătorilor efectuate au fost fixate 61 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, proprietarii stațiilor au fost 

informați despre necesitatea întreprinderii măsurilor tehnice necesare de readucere 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 193 

staţii de radiodifuziune sonoră terestră, 58  staţii de televiziune analogică terestră şi 24  

staţii de televiziune digitală terestră. 

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

evaluarea parametrilor tehnici de emisie la locul instalării echipamentului de emisie 

pentru 8 segmente de LRR ale 8 operatori şi 7 staţii de sol VSAT. În rezultatul acestor 

verificări au fost depistate 2 abateri ai parametrilor tehnici de emisie de la valorile 

avizate – modificarea fără avizul SNMFR a frecvenței de emisie la 1 stație LRR și la o 

stație VSAT. La solicitarea SNMFR toții utilizatorii SRC au întreprins măsurile 

necesare pentru eliminarea abaterilor fixate. 
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           3.5  Efectuarea măsurătorilor parametrilor tehnici de emisie ai SRC 

 Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate măsurători ai parametrilor tehnici de 

emisie pentru 608 staţii și rețele de radiocomunicaţii, dintre care 592 în vederea dării în 

exploatare, 1 - în scopul modificării parametrilor tehnici de emisie şi 15 - la solicitare. 

     În dependenţă de serviciul de radiocomunicaţii se constată următoarea stare a 

lucrurilor: 

 în serviciul radiodifuziune – s-au efectuat în total 32 de măsurători și anume 

pentru 30 staţii de radiodifuziune sonoră terestră (15  – darea în exploatare și 15 – 

la solicitarea utilizatorilor în scopul prelungirii licenţei de utilizare a frecvențelor 

radio) și 2 stații de televiziune digitală terestră (darea în exploatare); 

 în serviciul mobil terestru – 18  reţele de radiocomunicaţii, dintre care 17  reţele 

au fost date în exploatare, iar într-o reţea au fost efectuate modificări ai parametrilor 

tehnici de emisie; 

 în serviciul fix – au fost efectuate măsurători ai parametrilor tehnici de emisie 

pentru 56 staţii (28 segmente) ale liniilor de radioreleu, în scopul punerii in 

funcțiune; 

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

dare în exploatare a 502 staţii de bază, după cum urmează:  

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

- 154 staţii de bază standard UMTS în benzile 900MHz şi 2100MHz; 

- 323 staţii de bază standard LTE în benzile 800MHz, 1800 MHz, 2100 

MHz şi 2600MHz.  
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Față de anii precedenți se o observă o descreștere a numărului măsurătorilor 

parametrilor tehnici de emisie ai rețelelor de radiocomunicații din serviciul mobil 

terestru.  

             

           3.6.  Efectuarea expertizei proiectelor SRC 

Pe parcursul anului 2021 la compartimentul compatibilității electromagnetice și 

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

16 proiecte ale stațiilor/rețelelor de radiocomunicații. Toate expertizele au fost 

efectuate pentru proiectele stațiilor de radiocomunicații din serviciul radiodifuziune (15 

– pentru stații de radiodifuziune sonoră terestră și 1 – pentru stații de televiziune digitală 

terestră). 
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În anul 2021 se păstrează același trend al numărului de expertize ale proiectelor 

stațiilor de radiocomunicații ca și în anii precedenți. 

 

         3.7  Măsurarea acoperirii cu semnal radio și parametrilor de calitate a 

serviciilor de comunicații electronice  

        Pe parcursul anului 2021 SNMFR a efectuat măsurări repetate a acoperirii cu 

semnal radio și ale parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice 

furnizate prin intermediul rețelelor mobile celulare, 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.  

În total măsurări ai fost efectuate în 45 de localități și de-a lungul a 35 drumuri 

naționale, iar rezultatele finale ale măsurărilor a fost transmise către ANRCETI. 
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 La fel în anul 2021 au fost efectuate măsurări a acoperirii cu semnal radio și ale 

parametrilor de calitate pentru 7 stații de radiodifuziune sonoră. Rezultatele măsurărilor 

au fost utilizate în scopul aprecierii posibilității de majorare a zonelor de acoperire a 

stațiilor de radiodifuziune sonoră terestră. 

 Tot pe parcursul anului 2021 a fost efectuată monitorizarea benzilor de frecvenţe 

radio atribuite reţelelor de comunicaţii mobile celulare în zonele de frontieră cu țările 

limitrofe, în scopul identificării zonelor cu risc de intrare în roaming. În baza 

rezultatelor obținute a fost elaborată o aplicație cartografică în care au fost indicate 

zonele cu risc de intrare în roaming involuntar. Aplicația a plasată pe pagina web 

oficială a SNMFR. 

      

 

IV. EXPLOATAREA ŞI MENTENANŢA MIJLOACELOR TEHNICE ŞI 

RESURSELOR INFORMAŢIONALE ALE IP ”SNMFR” 

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

compartimentul de menţinere a echipamentelor de radiomonitoring, sistemelor şi 

echipamentelor de măsurători din cadrul SNMFR, în corespundere  cu procedurile 

tehnologice aprobateau fost executate  toate lucrările necesare,care au decurs 

conform: 

 Planului de achiziții al I.P. ”SNMFR” pentru anul 2021; 

 Planului de activitate al Direcţiei mentenanţă tehnică (DMT) pentru anul 

2021; 

   și au fost atinşi următorii indici principali: 

1. În scopul realizării p.38 al planului de activitate al I.P.”SNMFR”, în cadrul lucrărilor 

de mentenanţă a staţiilor de  radiomonitoring, sistemelor şi echipamentelor de 

măsurători din cadrul SNMFR, conform procedurilor tehnologice au fost executate 

următoarele lucrări: 

a. asigurarea lucrărilor de deservire tehnică a echipamentelor din 

componența staţilor fixe de radiomonitoring SM Chișinău-centru, Agro 

(Chișinău), Chrysler (Chișinău), Căușeni, Bălţi, Baimaclia, Balţi-ADD, 

Ocniţa, Rezina, Gordinești (r-l Edineţ), Cornești, Crocmaz, Holercani, 

Soroca, Cahul cu fixarea în raport a rezultatelor de verificare.  Numărul 

total de lucrări efectuate la stațiile fixe de radiomonitoring  - 55;  
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b. deservirea tehnică şi verificarea funcţionalităţii echipamentelor portabile 

de radiomonitoring din cadrul SNMFR, conform procedurii tehnologice 

(1-EPM); 

c. deservirea tehnică a staţiilor mobile de radiomonitoring, verificarea 

funcţionalităţii echipamentelor de radiorecepţie şi integrităţii cablurilor la 

staţiile MMS VW-T4, VW-T5, Mercedes G-300, Mercedes Sprinter și 

Dacia Duster, verificarea capacităţii reziduale a acumulatoarelor din cadrul 

sistemului de alimentare a staţiilor MMS menţionate, verificarea 

echipamentelor  de radiomonitoring și sistemului de fixare a antenelor 

amplasate pe acoperișul automobilelor și deservirea sistemelor de ridicare-

coborâre a pilonilor de tip telescopic GEROH la  MMS  Mercedes G-300, 

Mercedes Sprinter și VW-T4.  Numărul total de lucrări efectuate la stațiile 

mobile este: 22; 

2. În scopul realizării p.41 al planului de activitate și dezvoltare al I.P. SNMFR p/u 

a.2021- servicii de reparație și calibrare a echipamentelor de radiomonitoring din 

dotația SNMFR, a fost asigurată recepționarea echipamentelor: DDF 225 – 1 unit. 

și ESMD – 2 unități din cadrul sistemului național de radiomonitoring, după 

executarea procedurii de reparație și calibrare la producător compania 

Rohde&Schwarz.  

4.1 Deservirea tehnică și administrarea RIC inclusiv şi soft-urilor IP ”SNMFR” 

3. În scopul realizării p.3 din planul de activitate DMT „executarea măsurilor eficiente 

de management pentru asigurarea funcționalității efective și securității 

informaționale a resurselor informaţionale şi de comunicaţii (RIC) în cadrul 

SNMFR sînt permanent realizate seturi de măsuri conform instrucţiunilor 

tehnologice aprobate ce ţin de exploatarea RIC şi care  asigură protecţia datelor şi a 

securităţii informaţionale în cadrul SNMFR: 

-  efectuarea scanării permanente a serverilor şi calculatoarelor SNMFR cu un 

program antivirus licenţiat (actualizarea permanentă a bazei de date); 

- protecţia informaţională împotriva penetrărilor în cadrul reţelei corporative 

SNMFR este permanent monitorizată prin programe licenţiate farewall, 

antimalware şi antispyware; 
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- securizarea canalelor transport date între staţiile de radiomonitoring în cadrul 

SNMFR este asigurată prin utilizarea canalelor virtuale VPN şi a protocolului 

securizat; 

- instruirea permanentă a angajaţilor întreprinderii în scopul diminuării 

atacurilor cibernetice; 

- asigurarea stocării şi rezervării informaţiilor sensibile pe servere dedicate 

(suporturi storage similare);  

- au fost revăzute Cerinţele tehnice pentru realizăriea obiectivelor de 

achiziţionare a echipamentelor, sistemelor tehnice, soft etc. planificate de 

DTM în conformitate cu Planul de achiziții SNMFR pentru a.2021;  

4.2 OPTIMIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE 

4.  În conformitate cu p.55 al Planului de activitate și dezvoltare al SNMFR p/u anul 

2021 a fost asigurată elaborarea procedurii operaționale de întreținere și exploatarea 

sistemelor de asigurare cu energie electrică și sistemelor de împămîntare la stațiile 

de radiomonitoring din cadrul I.P. ”SNMFR”. 

În cadrul lucrărilor de optimizare a programului EFECT a fost asigurată 

verificarea funcţionalității modulului și în baza cerințelor noi a fost asigurată 

elaborarea a două module noi:  

1) modul Certificare, pentru clienti locali;  

2) modul Certificare tranzacții valutare; 

Aceste module asigură automatizarea calculelor și vizualizarea conturilor 

valutare, sincronizarea conturilor după ID clientului cu baza de date Oracle și BD 

ICSManger, generarea rapoartelor tranzacțiilor pe diferite perioade;  

În scopul realizării p.39 al planului de activitate al SNMFR au fost efectuate 

lucrări ce ţin de asigurarea administrării Sistemului Informaţional Automatizat 

„Registrul de stat al frecvenţelor şi staţiilor de radiocomunicaţii” (SIA „RSFSR”). 

Numărul total de lucrări de administrare realizate este  - 52; 

În perioada de 12 luni ale a.2021 în cadrul SIA RSFSR au fost efectuate 

modificări în baza de date a frecvenţelor asignate p/u serviciile RD, TV, MT și LRR.  

Numărul total de modificări în BD RSFSR constituie – 2807: 

- perioada luni Ianuarie               –  112 ; 

- perioada luni Februarie             –  127 ; 

- perioada luni Martie                   – 1028 ; 

- perioada luni Aprilie                  –   109 ; 
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- perioada luni Mai                       –  322 ; 

- perioada luni Iunie                      –  344 ; 

- perioada luni Iulie                         – 134; 

- perioada luni August                   –  206 ; 

- perioada luni Septembrie             – 279 ; 

- perioada lunii Octombrie             –   73 ; 

- perioada lunii Noiembrie             – 152 ; 

-  perioada lunii Decembrie            –  89 ; 

5. În scopul realizării p.4 al planului de activitate DMT, „Gestionarea şi actualizarea 

paginii WEB oficiale şi paginilor de pe  reţele de socializare cnfr.facebook.com, 

cnfr.twittwer.com “ a fost asigurată : 

-  actualizarea informaţiilor relevante privind activitatea SNMFR; 

 prelungirea serviciului Web Hosting (pachet business) cu următoarele 

specificaţii: spaţiu pe disc 10 GB (pentru plasarea portal-ului SNFR.MD 

și a serviciului mail@snfr.md), cutii poştale  - 80, trafic database  - 

nelimitat;  

6. În scopul realizării p.57 al Planului de activitate și dezvoltare  SNMFR p/u anul 

2021 - participarea  specialiștilor SNMFR  la cursuri, seminare de perfecţionare 

profesională., a fost asigurată participarea inginerilor din cadrul Direcției DMT la 5 

treninguri On-Line în domeniul: securitatea informațională, protecția centralizată a 

accesului logic, IDS/IPS, implementarea sistemelor de detectare a intruziunilor. 

4.3 Dezvoltarea  tehnologică  a RIC în cadrul SNMFR 

7. În conformitate cu  p.40 al Planului de activitate și dezvoltare  și p.83 al Planului de 

achiziții SNMFR p/u anul 2021 a fost asigurată achiziţionarea și punerea în 

funcțiune a 8(opt) acumulatoare de tip gel cu capacitatea de 90-100Ah p/u 

alimentarea echipamentelor de radiorecepție la stațiile mobile de radio monitoring 

MMS Mercedes G300, Mercedes Sprinter, WT4, WT5; 

8. În conformitate cu  p.48 al Planului de activitate și dezvoltare SNMFR p/u anul 2021 

a fost asigurată achiziţia și punerea în funcțiune a 15 dispozitive de tip  IP Power 

Socket 5G10A  care  asigura dirijarea de la distanță a echipamentelor montate la 

stațiile de radiomonitoring (SM) poziționate în diferite regiuni ale Republicii. 
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Moldova. Dispozitivele IP-LAN de tip nou, vor asigura înlocuirea sistemelor de tip 

vechi  la 15 (unsprezece) stații de radiomonitoring din cadrul SNMFR; 

9. În scopul prelungirii utilizării programelor de tip ”servicii”, care funcționează în 

baza licențelor de acces limitat pe o perioada de 12 luni a fost asigurată actualizarea 

licențelor la serviciile : ”MolLex”, ”OnLine Cadastru” și tot odată a fost asigurată 

actualizarea programelor pentru perioada anului 2021, care asigură securitatea 

informațională în cadrul RIC SNMFR: KerioControl-50 user (update+25 lic.), 

EsetNod32 – (update+21 lic.). Tot odată în conformitate cu  p.49 al Planului de 

activitate și dezvoltare SNMFR p/u anul 2021 a fost asigurată achiziţionarea 

pachetelor de Soft licențiat (sisteme de operare: Windows Pro 10 32/64 bit. Sngl, 

OLP, NL -20 lic.) și pachete de program Mail Server (The Bat-100 user) -1 lic,  MS 

Office 2019  -20 lic.; 

 

10. În scopul realizării p.50 al Planului de activitate și dezvoltare  SNMFR p/u anul 2021 

a fost asigurată achiziționarea a 10(zece) web camere de tip Genius QCam 6000 Full 

HD, necesare p/u asigurarea procesului de instruire profesională în regim on-line, 

petrecerea seminarelor, lecțiilor de examinare profesională și participarea la diverse 

conferințe; 

 

11.   În conformitate cu p.51 al Planului de activitate și dezvoltare al SNMFR p/u anul 

2021 a fost asigurată achiziționarea a 11 (unsprezece) registratoare video FHD p/u 

a asigura înregistrarea datelor de trafic și monitorizarea continuă a automobilelor 

aflate în trafic; 

 

V.  EVALUAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR DIN DOMENIUL 

COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 

       Desfăşurarea activităţii de evaluare a conformităţii produselor de comunicaţii 

electronice de către IP ”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 Reglementările Tehnice: 

-  „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” , aprobata prin HG 

807/2015   
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- „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”, aprobata prin  HG 

34/2019  

 

Evaluarea conformităţii produselor se efectuează în scopul protejării 

utilizatorilor finali ai reţelelor de comunicaţii de utilizarea echipamentelor care le pot 

pune în pericol viaţa şi sănătatea sau pot aduce prejudicii materiale prin faptul că nu 

corespund cerințelor esentiale . 

         Produsele se consideră conforme în cazul în care ele corespund cerinţelor tehnice 

esenţiale stabilite în reglementările tehnice relevante şi în standardele naţionale  

armonizate cu aceste reglementări. 

          În cadrul SNMFR sunt acreditate şi activează două Organisme de evaluare a 

conformităţii produselor: Organismul de certificare a produselor din telecomunicaţii, 

informatică şi poştă (OC TIP) şi Laboratorul de încercări a produselor (LÎ CEM). 

  

5.1 Evaluarea conformității produselor în Organismul de certificare a produselor 

din telecomunicaţii, informatică şi poştă (OC TIP) 

  

OC TIP este organism de evaluare a conformității recunoscut de către Ministerul 

Economiei și Infrastructurii prin ordinul  nr. 107 din 03.06.2020, pentru evaluarea 

produselor din domeniul reglementat de reglementările tehnice „Compatibilitatea 

electromagnetică a echipamentelor” , aprobată prin HG 807/2015 și „Punerea la dispoziție 

pe piață a echipamentelor radio”, aprobată prin HG 34/2019. Evaluarea conformității 

produselor se efectuează in corespundere cu prevederile Modulului B descris in 

reglementarile tehnice menționate 

5.1.1. Activitatea de certificare: În perioada anului 2021 au fost efectuate 

următoarele activităţi de certificare a produselor:  

 Au fost efectuate lucrări de evaluare a produselor şi eliberate 435  Certificate   de 

Examinare de Tip; 
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Concluzie la diagrama prezentată: Numărul certificatelor de conformitate eliberate  

de  OC TIP în anul 2021 a crescut comparativ cu anul 2020 datorită solicitărilor de 

recunoaștere a rapoartelor de încercări și a certificatelor de examinare de tip din alte state 

și datorită solicitărilor de modificare/amendare a certificatelor de conformitate existente 

ca rezultat al intrării in vigoare al Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a 

echipamentelor radio”, aprobată prin HG 34/2019 .  

Analiza activitatilor de evaluarea a conformitatii produselor, care sunt surse de venituri, 

in comparatie cu anul 2021 este urmatoarea: 

Nr.crt Activitatea 2020 2021 Tendinta 

1. Certificari noi 356 359 +0.8% 

2. Amendamente la 
certificate 

30 76 +145% 

3. Total certificate eliberate 386 435 +11% 

 

Astfel activitatea de certificare a produselor sa mentinut la nivelul anului 2020 

in pofida faptului ca a intrat in vigoare reglementarea tehnica aprobata prin HG 34/2019 

care permite plasarea produselor radio pe piata marcate doar cu marca de conformitate 

CE si respectiv o parte din producatori din statele membre EU sau refuzat de serviciile 

de evaluare a conformitatii efectuate de OC TIP. 

Cresterea numarului de certificate amendate se datoreaza modificarilor care au 

survenit ca rezultat al intrarii in vigoare a reglementarii tehnice noi. 
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5.1.2 Activitatea de mentinere a statutului de Organism de certificare acreditat 

In scopul efectuarii actvitatii de evaluare a conformitatii produselor din domeniul 

reglementat OC TIP trebuie sa fie recunoscut in vederea notificarii de catre autoritatea cu 

functii de reglementare si acreditate de catre Centrul National de Acreditare. Astfel pe 

parcursul anului 2021 asu fost efectuate urmatoarele actiuni  

 S-a asigurat mentinerea acreditării OC TIP . Prin decizia MOLDAC nr. 111 din 

23.07.2021 s-a decis menținerea acreditarea OC TIP la conformitate cu cerințele 

standardului SM EN ISO CEI 17065:2013 pâna la data de 08.05.2024. Decizia a fost luată 

în baza auditului de supraveghere efectuat de către echipa MOLDAC.  

 S-a asigurat aprobarea modificărilor efectuate la domeniul de acreditare. Prin 

decizia MOLDAC nr. 111 din 23.07.2021 s-a aprobat modificarea domeniului de 

acreditare în care au fost încluse noi standarde armonizate cu reglementarea tehnică 

HG34/2019. Domeniul de Acreditare modificat și Decizia de menținere a acreditării au 

fost transmise către MEI pentru actualizarea recunoașterii aprobate prin Ordinul 

Ministerului Economiei și Infrastructurii  nr. 107 din 03.06.2020. Astfel domeniul de 

acreditare al OC TIP a fost extins cu 32 de standarde armonizate. 

 

 Au fost efectuate 4 audituri interne ale sistemului de management în OC TIP și au 

fost efectuate modificări în documentele SM în scopul conformării la cerinţele SM 

EN ISO CEI 17065:2013. 

 

 S-a organizat analiza sistemului de management al OC în conformitate cu cerințele 

standardului de competență SM EN ISO/CEI 17065:2013 . 

 

             5.2  Încercări de laborator a produselor în LÎ CEM 

            5.2.1 Obiectivul principal al activităţii Laboratorului de încercări este 

efectuarea calitativă a lucrărilor de încercări a produselor în scopul evaluarii conformității 

lor, în conformitate cu metodele de încercări menţionate în domeniul de acreditare a 

laboratorului. 

  În 2021 au fost efectuate 106 încercări de laborator pentru certificarea  produselor 

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

cu anul 2020 din cauza micșorării numărului de solicitări pentru efectuarea încercărilor, 

ca urmare a modificării legislației naționale referitor la evaluarea conformității 

produselor și, în special, a prevederilor ce permit recunoașterea certificatelor de 

Evoluţia numărului de încercări de laborator efectuate 
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conformitate și a rapoartelor de încercări eliberate de organisme de evaluare a 

conformității acreditate de organisme de acreditare semnatare a acordului EA MRA si 

ILAC MRA. 

 

5.2.2. Relativ la activitatea de menținere a acreditării Laboratorului de încercări 

au fost efectuate următoarele actiuni: 

 

 S-a asigurat evaluarea de supraveghere a Laboratorului de încercări de către 

CNA MOLDAC. Prin decizia MOLDAC nr. 76 din 03.06.2021 a fost menținută 

acreditarea Laboratorului de încercări la conformitatea cu cerințele standardului de 

competență SM EN ISO/IEC 17025:2018. A fost eliberat Certificatul de acreditare Nr. 

LÎ-045 din 03.06.2021, valabil pînă la 22.03.2024.  
 

 A fost efectuată actualizarea documentelor Sistemului de Management al LÎ CEM şi 

Formularelor  aferente acestora în scopul conformării la cerinţele standardului de 

competenţă SM EN ISO/IEC 17025:2018.  

 

 A fost menținută trasabilitatea rezultatelor încercărilor prin asigurarea etalonării a 32 

mijloace de măsurare, inclusiv 7 mijloace de măsurare la laboratorul de etalonare 

R&S.  

 

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

programului de audit pentru anul 2021. În cadrul auditării efectuării încercărilor de 

laborator s-au efectuat 14 audituri de verificare a activităților de încercare cu 

perfectarea rapoartelor corespunzătoare. 

 

 În scopul asigurării validităţii rezultatelor încercărilor în conformitate cu cerinţele 

Sistemului de management  al LÎ și planului anual: 

 s-au efectuat 10 încercări de comparare în laborator  (încrcări repetate, încercări 

între specialiști, încercări cu diferite mijloace de măsurare) cu evaluarea 

repetabilității și reproductibilității măsurărilor; 

 s-au organizat și petrecut încercări de comparare interlaborator bilaterale cu LÎ 

al SRL “Certificare”. 

 

 S-a efectuat analiza sistemului de management al LÎ pentru anuul 2020 și  
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perfectat raportul respectiv. 
 

 Având ca scop pregătirea către extinderea Domeniului de acreditare a LÎ  

pentru efectuarea încercărilor de laborator a echipamentelor radio în banda de frecvenţe 

de la 9 kHz până la 25 MHz şi sistemelor cu buclă inductivă în banda de frecvenţe de 

la 9 kHz până la 30 MHz în conformitate cu standardul SM EN 300 330 V2.1.1:2017 

s-au executat următoarele activități: 

 De către personalul LÎ au fost studiate și asimilate prevederile standardului  

             SM EN 300 330 V2.1.1:2017; 

 În conformitate cu p. 68 din Planul de achiziții al IP SNMFR pentru anul 2021 

s-au achiziționat Antenele loop Schwarzbeck FMZB 1519B (recepție) și  

Schwarzbec HFRA 5149 (emisie) pentru măsurări în banda de frecvenţe de la 9 

kHz până la 30 MHz;  

 Au fost elaborate: Raportul de încercări; Raportul de verificare a metodelor; 

Raportul de calcul a incertitudinii.  

 S-a pregătit setul de documente pentru extinderea acreditării la MOLDAC. 
 

5.2.3  Activități organizatorice: 

 

 A fost actualizată și plasată pe site-ul SNMFR  www.snfr.md informația ce ține de 

activitățile Laboratorul de Încercări.  

 A fost elaborat și tradus contractul pentru executarea încercărilor de laborator. 
 

   În conformitate cu cerinșele standardului SM EN 55032:2016 s-au întreprins 

măsuri în vederea amenajării locului de muncă pentru efectuarea încercărilor de 

laborator pe teren deschis:  

- S-au procurat table de aluminiu pentru platoul transformabil. 

- S-au efectuat lucrări de amplasare a echipamentului destinat încercărilor 

               radiante pe teren deschis.               

- Au fost executate măsurări a parametrilor NSA a terenului deschis. 

 În scopul realizării planului de dezvoltare al instituţiei pentru anul 2021, şi 

anume a punctului 52 din Planul de activitate al SNMFR pentru anul 2021, şi a 

punctului 67 din Planul de achiziţii SNMFR pentru anul 2021 a fost achiziționat: 

-  sensorul de putere RF R&S  NRP40SN pentru masurarea puterii prin 

                metoda conductivă în diapazonul de frecvențe până la 40  GHz,  

-  sensorul HUB R&S NRP-Z5 pentru conectarea Senzorului de putere din 

https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/421565#.
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/421565#.
http://www.snfr.md/
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                dotarea LÎ la conector USB. 

 Pentru realizarea p. 69 din Planul de achiziții al IP SNMFR pentru anul 2021 

cu scopul de asigurare a nivelului semnalelor la măsurarea puterii efectiv radiate și 

emisiilor neesențiale au fost achiziționate două preamplificatoare RF: COM-

POWER  PAL-010 și COM-POWER PAM-840A, care acoperă respectiv 

diapazoanele de frecventă 100 Hz - 30 MHz și 18 - 40 GHz. 

 

VI. DEZVOLTAREA   INSTITUŢIEI 

   6.1. Exploatarea tehnică a infrastructurii Instituției 

În scopul asigurării exploatării tehnice a Complexului IP ”SNMFR” în perioada de 

12 luni ale anului 2021 au fost întreprinse toate măsurile necesare prevăzute în planul 

de activitate al instituției pentru anul 2021,  inclusiv: 

 Contractarea serviciilor de salubrizare al Complexului IP „SNMFR”; 

 Contractarea serviciilor de deservire și întreținere a următoarelor sisteme: 

 pază, control acces și anti-incendiu;  

 încălzire şi climatizare;  

 ventilare.  

 Asigurarea exploatării și deservirea următoarelor sisteme ale Complexului IP 

„SNMFR”: 

 sistemul de încălzire; 

 sistemul de ventilare;  

 sistemul alimentare cu apă; 

 sistemul de evacuare a apelor uzate; 

 sistemul de drenaj; 

 reţele interioare de alimentare cu gaze naturale. 

 Asigurarea exploatării și deservirea următoarelor sisteme electrice ale 

Complexului IP „SNMFR”: 

 echipament electric de forță; 

 iluminare interioară; 

 iluminare exterioară.  

 Verificarea sistemului de aprovizionare cu energie electrică de rezervă a 

Complexului IP „SNMFR”, privind funcționarea neîntreruptă a principalelor 

echipamente ale instituției; 
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 Contractarea serviciilor de metrologie a contorului de apă a Complexului IP 

„SNMFR” și efectuarea lucrărilor întreținere a echipamentului; 

 Instruirea și atestarea de către organele statului a personalului instituții în 

domeniul exploatarea cazangeriilor; 

 Contractarea serviciilor de curățare și întreținere a fațadelor ale Complexului IP 

SNMFR;  

 În conformitate cu pct. 6.2 al Planului de dezvoltare strategică pe ani 2021-2023 

al IP SNMFR a fost inițiată procedura de elaborare a documentații tehnice pentru 

construcția unei noi staţii fixe de radiomonitoring în zona s. Giurgiuleşti. 

Principale acțiuni care au fost planificate și executate pentru anul 2021 sunt: 

- Identificarea și arendarea terenului pentru construcția staţii fixe;  

- Obținerea Certificatului de urbanism de construcție a stații fixe; 

- Efectuarea prospecţiunilor topografice și geologice a terenului arendat; 

- Elaborarea proiectului de construcție a elementelor constructive – pilon metalic 

autoportant cu înălțimea de 30 metri; 

- Obținerea avizului de verificare a proiectului de execuție și a documentații de 

deviz. 

 În vederea asigurării funcționării a oficiului IP SNMFR din or. Bălți s-a inițiat 

procesul de schimbare a centralei termice care are o vechime de mai mare de 17 

ani: 

- a fost procurat și montată o nouă centrală termică; 

- a fost semnat contractul de service și garanție pe 2 ani; 

- s-a coordonat montarea cazanului cu Bălți-GAZ SRL; 

- s-a actualizat proiectul de gazificare a SM Bălți; 

- s-au îndeplinit cerințele de modificare a contorului de gaz.   
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6.2 Dezvoltarea tehnologică a instituției 

 

6.2.1 Sistemul Național de Monitorizare al Spectrului de Frecvențe Radio 

 

 A fost finalizată procedura de achiziție prin licitație publică a unui Scaner pentru 

monitorizarea în regim ”drive test” a rețelelor mobile celulare GSM, UMTS, 

LTE, 5GNR. Scanerul a fost instalat în stația mobilă de monitoring „T5” și 

implementat în procesul tehnologic de lucru (p.45 al Planului de activitate și 

dezvoltare al SNMFR p/u a.2021); 

 

 Au fost achiziționate componente pentru asamblarea unui calculator. 

Calculatorul a fost instalat în SMM Sprinter (p.46 al Planului de activitate și 

dezvoltare al SNMFR p/u a.2021); 

 

 Au fost achiziționate trei acumulatoare pentru analizoarele de spectru portabile 

FSH. Acumulatoarele achiziționate au fost utilizate pentru înlocuirea 

acumulatoarelor uzate de la analizoare de spectru FSH3-TV, FSH6, FSH18 (p.47 

al Planului de activitate și dezvoltare al SNMFR p/u a.2021); 

 

 A fost efectuată achiziționarea și implementarea dispozitivelor de tip IP-LAN 

control (LAN control cu interfață Eth45 x 5 canal) la 11 stații de radiomonitoring, 

pentru asigurarea dirijării de la distanță a echipamentelor: LAN,  WAS-RLAN, 

receptoarelor de semnale radio, etc. montate la stațiile de radiomonitoring (SM). 

Dispozitivele IP-LAN de tip nou au înlocuit sistemele de tip vechi la stațiile de 

radiomonitoring: SM Cornești, Crocmaz, Ocnița, Soroca, Cahul, Bălți, Bălți 

ADD, Baimaclia, Rezina, Căușeni, Edineț (p.48 al Planului de activitate și 

dezvoltare al SNMFR p/u a.2021); 

 

Adițional pentru asigurarea optimizării proceselor de radiomonitoring au fost 

achiziționate și implementate diverse echipamente și accesorii ca: 

 

 Receptor portabil de bandă largă ICOM IC-R30. (pct. 64 din Planul de achiziții); 
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 7 perechi de Căști audio de model „Sennheiser HD 200 Pro” – SM Durlești (2 

buc.); SM Bălți, SM Baimaclia, SMM Sprinter, SMM G300, SMM T4 Bălți (câte 

1 buc.). (pct. 65 din Planul de achiziții); 

 

 Binoclu de model „Nikon Aculon A211 10-22x50”. (pct. 122 din Planul de 

achiziții); 

 

 Aparat de fotografiat de model „Canon PowerShot SX540 HS” cu zoom optic de 

50x (pct. 123 din Planul de achiziții); 

 

 A fost achiziționate și implementate în procesul tehnologic de lucru trei Cititoare 

de carduri de memorie SD de model „Transcend TS-RDF5”. (pct. 124 din Planul 

de achiziții). Cititoarele date se utilizează pentru transferul datelor de pe 

receptoarele portabile PR100 pe calculator; 

 

 Husă pentru tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite (pct. 125 din Planul de 

achiziții). 

 

 Adaptor USB Type-C M to LAN RJ-45. (pct. 126 din Planul de achiziții). 

Adaptorul a fost instalat în stația mobilă de monitoring „T5” pentru conectarea 

tabletei Samsung Galaxy Tab S6 Lite la sistemul Diversity Benchmarker II prin 

cablu Ethernet.    

 

6.2.2 Tehnologii Informaționale 

 În conformitate cu p.49 al Planului de activitate și dezvoltare al SNMFR p/u 

2021  a fost asigurată achiziționarea următoarelor soft-urii  gestionate în cadrul 

SNMFR : 

 1) MS Office Home and Business 2019 Rus -20 lic. ; 

 2) Windows Pro 10 32/64 bit. Sngl, OLP ,NL -20 lic; 

 3)Mail Server (The Bat) -1 lic; 

 4)EsetNod32 (update54+21 user) -;1 lic; 

 5) KerioControl (update) -1 lic (25 user); 

 6) Zoom Meetings (înlociut cu Google Meet). 
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 A fost asigurată achiziționarea a 10 Camere WEB, necesare p/u asigurarea 

procesului de instruire profesională în regim On-Line (prin Internet), petrecerea 

seminarelor, lecțiilor de examinare profesională și participarea la diverse 

conferințe (p.50 al Planului de activitate și dezvoltare al SNMFR p/u a.2021); 

 

 A fost efectuată achiziționarea a 11 registratoare video FHD p/u automobile  (cu  

microSD de 32GB) p/u a asigura înregistrarea evenimentelor în trafic și 

monitorizarea continuă a automobilelor aflate în serviciu : 

 a) registrator  video p/u Auto (FHD, 120°, MicroSD 32GB)            - 11 unit; 

(p.51 al Planului de activitate și dezvoltare al SNMFR p/u a.2021). 

 

 Conform p.85 al Planului de achiziții al SNMFR p/u 2021   a fost asigurată 

achiziționarea a 10 terminale mobile 2G, 3G,4G, pentru utilizarea în cadrul 

procesului tehnologic al serviciilor și direcțiilor SNMFR. 

 

                              6.2.3  Evaluarea conformităţii produselor TIC 

 

 A fost realizată achiziționarea și implementarea unui sensor pentru masurarea 

puterii semnalelor RF: Sensor de putere universal  R&S  NRP40SN - pentru 

masurarea puterii până la 40  GHz, sensor HUB R&S NRP-Z5 - pentru 

conectarea senzorului din dotarea LÎ la conector USB (p.52 al Planului de 

activitate și dezvoltare al SNMFR p/u a.2021); 

 

 A fost efectuată achiziționarea și implementarea antenelor de frecvență joasă 

(loop): Antene loop FMZB 1519 B (recepție) și HFRA 5149 (emisie) - pentru 

Încercări de la 9 kHz până la 30 MHz (p.53 al Planului de activitate și dezvoltare 

al SNMFR p/u a.2021); 

 

 A fost efectuată achiziționarea și implementarea unor preamplificatoare a 

semnalelor RF pentru banda de frecvente 18-40GHz: Preamplificatoare RF 

COM-POWER PAL-010 și COM-POWER PAM-840A respectiv pentru 

diapazoanele de frecventă 100 Hz - 30 MHz și 18 - 40 GHz (p.54 al Planului 

de activitate și dezvoltare al SNMFR p/u a.2021); 

 



38 

 

 VII. OPTIMIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE ȘI  SUPORTUL                                                              

IMPLEMENTĂRII TEHNOLOGIILOR AVANSATE 

 

 În scopul asigurării funcționării neîntrerupte și ridicării gradului de securitate a 

stațiilor de radiomonitoring a fost  elaborată o procedură operațională de 

întreținere și exploatare a sistemelor de asigurare cu energie electrică și 

sistemelor  de împămîntare  la stațiile de radiomonitoring  din cadrul I.P. 

”SNMFR”. (p.55 al Planului de activitate și dezvoltare al SNMFR p/u a.2021); 

 

 Pentru diminuarea riscului de roaming involuntar pe teritoriul Moldovei a fost 

elaborată o aplicaţie cartografică în care sunt publicate zonele cu risc de intrare 

în roaming. Aplicația elaborată a fost postată pe pagina web oficială a IP 

”SNMFR” (p.56 al Planului de activitate și dezvoltare al SNMFR p/u a.2021). 

 

 Ca rezultat al lucrului de optimizare al sistemului de plați pentru serviciile 

publice prestate și în scopul implementării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

712  din  23.09.2020, SNMFR a implementat sistemul de  încasare a plăților prin 

intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. 

 

 

VIII. ACTIVITATEA JURIDICĂ ŞI REGLEMENTARE 

  

 De către Direcția juridică și reglementare IP SNMFR (DJR), pe parcursul anului de 

raportare, au fost realizate următoarele activități: 

8.1. Lucrul cu debitorii 

 

1.1 Procedura prealabilă de soluţionare a litigiilor înaintate debitorilor  - 45 

somaţii. 

1.2 Depuse cereri în instanţa de judecată – 1cerere: 

 1.3 Procese de insolvabilitate – 4: 

  Toate creanţele au fost recunoscute şi incluse în Tabelul creanţelor. 

1.4 Titluri executorii 2 
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1.5. Achitări a sumelor debitoare ca urmare a depunerii cererilor de chemare în 

judecată sau acțiunilor executorilor judecătorești: 

- un operator a achitat la solicitarea executorului judecătoresc suma debitoare. 

1.6. În decursul derulării lucrului cu debitorii au fost perfectate toate documentele 

necesare pentru: participare la ședințe, prezentarea referinţelor, expedierea citaţiilor, 

citaţiilor publice. Au fost înaintate cereri de modificare a cuantumului acţiunii, primite 

Hotărâri etc. 

 

La data de 31 decembrie 2021: 

 Litigii care sunt puse pe rol în instanţele de judecată –  1. 

 Titluri executorii expediate la executorii judecătoreşti, neexecutate până la 

data indicată - 5 în sumă de 77 589,80 lei (datorii debitoare) și 2 547,48 lei 

(taxe de stat). 

 Debitori aflaţi în proces de insolvabilitate – 4 în sumă de 1 305 833,40 lei 

(datorii debitoare), dintre care Î.M. „Eventis Mobile” S.R.L. cu datoria de 1 

258 838,40 lei și 39 167,70 lei (taxe de stat). 

 

Notă: Informaţia detaliată şi tabelată este prezentată în anexa nr. 1 la prezentul 

compartiment al raportului. 

Concluzie: În ultimii 3 ani se atestă o scădere a numărului de cereri de restituire a 

datoriilor debitoare. Aceasta se datorează efortului depus de  Secția contracte și 

decontări și de Direcția juridică și reglementare pentru achitarea datoriilor 

debitoare (ținerea evidenței și reacționarea promptă prin înaintarea pretențiilor, 

somațiilor, discuții telefonice). 

2018 – 6 cereri – în sumă de 40 438,80 lei 

2019 – 5 cereri - în sumă de 67 047,60 lei. 

2020 – 3 cereri – în sumă de 58 749,60 lei. 

2021 – 1 cerere – în sumă de  5 331,60 lei 

În cazul depunerii cererilor de chemare în judecată toate acţiunile prevăzute de 

Codul de procedură civilă au fost îndeplinite în termenii stabiliţi.  
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Ceea ce ține de  procesele de insolvabilitate acestea sunt de durată din motivul 

litigiilor aflate în proceduri de judecată a altor debitori. 

8.2 Lucrul cu avizarea și elaborarea contractelor 

8.2.1. Avizări: 

- Contracte de asigurare a compatibilităţii electromagnetice –62 contracte; 

- Acorduri de modificare a Contractelor de asigurare a compatibilității 

electromagnetice – 473; 

- Alte contracte/acorduri: - 17. 

8.2.2. Elaborate:  

- contracte valoare mică  - 54; 

- contracte urmare procedurilor de achiziții - 11 (vezi pct. 4.1 din prezentul raport); 

- Altele – 4. 

8.4  Lucrul în cadrul Comisiei de achiziţii:  

8.4.1 Proceduri de achiziții   

A fost realizat lucrul la perfectarea tuturor documentelor pentru dosarele în cadrul 

procedurii de achiziţii conform Legii cu privire la achiziţiile publice nr. 131 din 

03.07.2015: anunțuri de participare, documentația standard, procesele-verbale de 

deschidere a ofertelor, decizii de atribuire a contractelor, anunțurilor de atribuire, 

perfectarea contractelor și dărilor de seamă către Agenția Achiziții Publice, expediate 

în termenii prevăzuți, plasarea informației pe platforma MTender și pe pagina web a 

Instituției, expediate înștiințările privind rezultatele procedurilor de achiziții 

operatorilor economici, solicitată informația suplimentară referitor la ofertele 

prezentate de operatorii economici, coordonarea procedurilor din domeniul TIC cu 

Agenția Guvernare Electronică. 

 

Ca rezultat a actitivății de achiziții realizate au fost: 

 Definitivate procedure de achiziții – 11; 

 Cererea ofertelor de prețuri: 4 proceduri (1 procedură anulată); 

 Contracte de valoare mică – 54; 

 Conturi: 142 
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În total au fost realizate contracte/conturi de achiziții publice - 179 
  

Dările de seamă și rapoartele de monitorizare cu privire la realizarea achizițiilor 

publice pentru anul 2021 sun postate pe pagina web oficială a IP ”SNMFR” -  

http://www.snfr.md/index.php?pag=cat&id=1460&l=ro  

 

 

   8.4.5 Activități conexe 

 În decursul anului 2021 DJR a efectuat diverse activități de support juridic și de 

reglementare a instituției. Aceste activități s-au încadrat în profilul și sarcinile IP 

SNMFR cum ar fi:   

 conform pct. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 a fost expediată la 

Agenția Achiziții Publice darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice 

de valoare mică pentru anul 2020,  

 au fost elaborate, înaintate pentru aprobare și plasate pe pagina web oficială a 

instituției dările de seamă privind realizarea achizițiilor publice pentru anul 2020 

și diverse perioade al a. 2021; 

 În cadrul lucrului la elaborarea  Planului pentru achiziții 2021: 

 coordonarea Planului pentru achiziții cu factorii de decizie și subdiviziunile 

instituției conform proiectului Bugetului SNMFR pentru anul 2021; 

 aprobate și publicate  Planul pentru achiziții 2021 și Anunțurile de intenții pentru 

anul 2021; 

 elaborat și înaintat spre coordonare Agenției Guvernare Electronică  Planul 

general de achiziții pentru tehnologii informaționale și comunicații pentru 2021 

și Nota informativă la acesta conform pct. 4 subpct.  5 al Hotărârii de Guvern nr. 

544/2019; 

 conform solicitării de Curții de Conturi a fost prezentată informația pentru 

achizițiile publice efectuate în anul 2018 - 2020, informația cu privire la 

achizițiile efectuate pentru prevenirea și controlul infecției Covid – 19 pentru 

anul 2020; 

 conform solicitărilor reprezentantului Inspecției Financiare au fost prezentate 

informațiile și documentele cu privire la achizițiile publice efectuate în perioada 

2018 – 2020; 

 au fost emise opt Decizi de modificare a Planului de achiziții al SNMFR pentru 

anul 2021. 

http://www.snfr.md/index.php?pag=cat&id=1460&l=ro
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 în scopul asigurării principiului transparenței, modificările la Planul de achiziții 

al SNMFR pentru anul 2021 au fost publicate pe pagina web a instituției. 

 Au fost realizate măsuri de elaborare al proiectului Planului de achiziții pentru 

anul 2022. 

Contestații asupra desfășurării procedurilor de achiziții la Agenția Națională 

pentru Soluționarea Contestațiilor nu au fost. 

8.5  Managementul resurselor umane 

În decursul anului 2021 DJR a efectuat diverse activități în domeniul 

managementului resurselor umane realizate la nivelul instituției. Aceste activități au 

permis utilizarea eficientă a capitalului uman, ce a fost focalizată spre atingerea 

scopurilor și sarcinilor IP SNMFR, inclusiv și cele individuale, aferente fiecărui 

angajat. Principalele activități sunt relatate mai jos:  

 au fost completate și prezentate la Biroul pentru Statistică dările de seamă LM 

(Mobilitatea salariaților și locurilor de muncă), FORPRO (Formarea 

profesională) și M3 (câștigurile salariale și costul forței de muncă pe partea ce 

ține de personal) pentru anul 2020; 

 au fost întocmite tabelele lunare de pontaj; 

 elaborate și transmise spre aprobare ordine de personal – 354; 

 oformate Acorduri de modificare a Contractelor individuale de muncă ale 

salariaților SNMFR – 83; 

 în decursul anului 2021 au fost oformate diverse proceduri de personal al 

instituției și anume:    

 Angajări – 8 persoane;  

 Demisie – 4 persoane; 

 Concedieri – 2 persoane; 

 Încetarea Contrctelor Individiale de Muncă  – 2 persoane;  

 Transferări – 3 persoane. 

 a fost elaborat Ordinul cu privire la aprobarea Statelor de personal al IP 

”SNMFR” conform HG nr. 922 din 23.12.2020. 

 au fost effectuate modificări a fișelor de post ale membrilor Grupului de lucru în 

domeniul achizițiilor publice conform Hotărârii Guvernului nr. 10 din 
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20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de 

lucru în domeniul achizițiilor publice. 

 La solicitarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost 

prezentată informația cu privire la personalul vaccinat și privind completarea 

statelor de personal al SNMFR. 

 

8.6  Instruirea personalului IP ”SNMFR”. 

Pe parcursul anului 2021 a fost asigurată organizarea participării personalului 

instituției la o serie de seminare, ateliere de lucru și cursuri de perfecționare a cadrelor 

IP ”SNMFR”, respectiv pe direcțiile de activitate și în majoritatea cazurilor în regim 

on-line. 

Ca rezultat a fost posibil de asigurat participarea la următoarele seminare online: 

 Personalul Direcției Juridice și Reglementări – 15 seminare, 2 ateliere de lucru; 

 Personalul Direcției economico-financiară – 2 cursuri de instruire;  

 Personalul Direcției Managementul tehnic al spectrului frecvențe radio – 33 

conferințe, seminare, webinare; 

 Personalul Direcției mentenanță tehnică – 2 webinare; 

 Personalul Direcției evaluare a conformități produselor – 15 conferințe, 

webinare, 4 cursuri de instruire; 

 Personalul Direcției de Radio Monitoring – 7 conferințe, webinare; 

 Personalul Direcției Administrativ Organizatorică – 3 webinare, 1 curs de 

instruire; 

 Securitatea și sănătatea în muncă – 2 cursuri de instruire. 

  

Informația detaliată despre temele, perioadele webinarelor, conferințelor, cusurilor 

de instruire online este prezentată în Anexa 1. 

 

 

 

 

 

 



44 

 

IX. ACTIVITATEA ECONOMICĂ 

 

     9.1 Venituri din prestarea serviciilor 

  În perioada 01.01.2021– 31.12.2021 I.P. "Serviciul Național de Managenent al 

Frecvențelor Radio " a prestat servicii în volum  de  45128,8 mii lei ,cu 3389.8 mii lei 

mai mult decît prevederile bugetului,  și a obținut alte venituri în mărime de 2,0  mii lei 

,care în total au depașit bugetul la compartimentul venituri cu 3391,9 mii lei 

 

Dinamica şi structura veniturilor din prestarea serviciilor este  reflectată  în 

tabelul nr. 9.1 

                                                                                                   Tabelul nr. 9.1  

Denumirea serviciilor 

2021 

 
2020 

% 

creşterii  

(+, -) 

volumul 

(mii lei) 

ponderea 

% 

volumul 

(mii lei) 

ponderea 

% 

față de 

2020 

față 

de 

buget 

Servicii de asigur.comp. 

electromagn. a frecvenţelor 

 Inclusiv operatori TM 

Orange Moldova  

Moldcel 

SA Moldtelecom 

41249,5 

34915,8 

14833,9 

12452,5 

7629,4 

91,4 

77,4 

32,9 

27,6 

16,9 

38837,8 

32577,8 

13612,9 

11341,3 

7623,6 

91,8 

77,0 

32,2 

26,8 

18,0 

106,2 

107,2 

108,9 

109,8 

100,1 

107.7 

 

 

 

2. Servicii de  calcul al 

CEM,notificarea si 

avizarea        frecvenţelor 

 

  

500,5 

    

    

1,1 

 

    

515,1 

    

    

1,2 

   

    

97,2 

       

 

100.1 

 
3.  Servicii de certificare şi 

incercari de laborator 

2979,1 6,6 2600,4 6,2 114,6 114.6 

4. Masurari 

tehn.,elaborarea caietelor 

de sarcini  şi expertiza 

proiectelor,incl. măsurări 

tehnice 

399,7 0,9 343,4 0,8 116,4 117.2 
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                         Total 

 

45128,8  

 

100 

 

42296,3  

 

100 

 

106,7  

 

 

108.1 

 

         Din datele prezentate  în tabelul nr. 1 reiese, că majorarea volumului de servicii  

prestate de IP SNMFR pe parcursul anului 2021 constituie 6,7% fată de anul 2020 şi se 

datorează, în primul rînd, creșterii volumului serviciilor de certificare cu 14.6%, ca 

rezultat al majorării numărului de certificate eliberate  cit și majorării tarifelor. Mărimea 

numărului de certificări se datorează creșterii numărului de solicitări de certificare a 

echipamentelor TIC.  

    Serviciile măsurări tehnice și elaborarea caietelor de sarcini și expertiza proiectelor 

au crescut cu 16.4% în urma majorării solicitărilor pentru măsurarea parametrilor 

tehnici de emisie ai stațiilor de radiodifuziune sonoră  în scopul prelungirii licențelor 

de utilizare a frecvențelor radio, în total fiind măsurate 31stații de radiodifuziune sonoră 

față de 12 stații în aceeași perioadă din anul 2020. Acest fapt se datoreaza, că la sfirșitul 

anului 2020 inceputul anului 2021 Consiliul Audiovizualului a eliberat mai multe 

licențe de emisie noi pentru stații de radiodifuziune, care respectiv au fost puse în 

funcțiune. Respectiv s-au majorat veniturile pentru serviciile de elaborare a caietelor de 

sarcini, expertiza proiectelor si masurarea parametrilor pentru aceste stații. 

 Totodată , se observă o descreștere a numărului de stații de bază din cadrul rețelelor 

mobile celulare cu 280 unități și a stațiilor din serviciul mobil terestru cu 18 unități. 

Insă datorită modificării tarifelor odată cu intrarea în vigoare la începutul anului 2021 

a unei noi Metodologii de calculare a tarifelor și a Nomenclatorului serviciilor prestate 

de SNMFR, veniturile totale pe această direcție au fost compensate. 

În mare măsura această majorare se datorează faptului că în anul 2021 pentru prima 

dată au fost prestate servicii contra plată de măsurare a parametrilor de calitate în regim 

"drive test". Încasările pentru prestarea acestor servicii fiind în sumă de 33,3 mii lei 

Structura veniturilor în comparație cu anul 2020 a veniturilor incasate pentru prestarea 

serviciilor de măsurări tehnice, elaborarea caietelor de sarcini și expertiza poiectelor 

stațiilor/rețelelor de comunicații este prezentată mai jos. 

Veniturile încasate pentru prestarea serviciilor de măsurări tehnice, 

elaborarea caietelor de sarcini și expertiza proiectelor stațiilor/rețelelor de 

comunicații pe parcursul anilor 2020 și 2021 
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Servicii 

Anul 2020 

Anul 2021 Comparativ 

anul 2021 

cu 2020 

D
if

er
en

ța
 s

u
m

ei
 

d
a
to

ri
tă

 m
o
d

if
ic

ă
r
ii

 

ta
ri

fe
lo

r,
 l

ei
 Tarif vechi Tarif nou Total 2021 

C
a

n
ti

ta
te

 

S
u

m
a
, 
le

i 

C
a

n
ti

ta
te

 

S
u

m
a
, 
le

i 

C
a

n
ti

ta
te

 

S
u

m
a
, 
le

i 

C
a

n
ti

ta
te

 

S
u

m
a
, 
le

i 

C
a

n
ti

ta
te

 

S
u

m
a
, 
le

i 

Măsurare 

ICEM 
2 1548  0 6 5136 6 5136 4 3588 492 

Măsurări stații 

RD 
12 15876 15 19845 16 23232 31 43077 19 27201 2064 

Măsurări stații 

DVB-T2 
1 2017   2 4356 2 4356 1 2339 322 

Măsurări 

mobil terestru 

stații SX 

7 6160  0  0 0 0 -7 -6160 0 

Măsurări 

mobil terestru 

stații DX 

6 5946  0 2 1918 2 1918 -4 -4028 -64 

Măsurări 

mobil terestru 

stații portabile 

38 17594 3 1389 17 8602 20 9991 -18 -7603 731 

Măsurări stații 

celulare 
737 269742 140 51240 317 213658 457 264898 -280 -4844 97636 

Măsurări stații 

LRR 
48 14016 34 9928 20 12960 54 22888 6 8872 7120 

Măsurări stații 

WAS/RLAN 
1 292  0  0 0 0 -1 -292 0 

Măsurări QoS 

prin „drive-

test” 

    12 33288 12 33288 12 33288 0 
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Elaborare CS 19 4560  0 29 7511 29 7511 10 2951 551 

Expertiza 

proiect 

<30dBW 

6 1920  0 7 2450 7 2450 1 530 210 

Expertiza 

proiect 

>30dbW 

7 2982  0 9 4203 9 4203 2 1221 369 

Expertiza 

proiect fix 
1 320  0 0 0 0 0 -1 -320 0 

 
TOT

AL 
+ 56743  + 109431  

 

   Luînd în vedere majorarea cursului valutar la momentul achitării față de aceiași 

perioadă a an. 2020 (2020-Euro19.79, i-ar 2021- 21.01) pentru serviciile de asigurarea 

compatibilităţii electromagnetice a frecvenţelor, ponderea cărora în tot volumul 

serviciilor IP SNMFR constituind 77,4%  și care sînt achitate de agenţii economici 

prestători de servicii telefonie mobilă pînă la 31 martie al anului,   a fost obținută o 

creștere față de anul precedent cu 7.2% . Tot aici menționăm , ca venitul obținut din 

prestarea  pentru S.A "Moldtelecom" a serviciilor de asigurare a compatibilițătii 

electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații în serviciul mobil terestru comunicații 

mobile celulare este în descreștere comparativ cu perioada similară a anului 2020 din 

motiv, că  din 01 iulie 2021 a expirăt acțiunea Licenței seria AMMII nr.020446 din 

29.06.2006, eliberată S.A. " Moldtelecom" pentru prestarea serviciilor de telefonie 

mobilă celulară standardul CDMA, în banda de frecvențe 450 MHz(-18750 dolari 

SUA)   

            Structura veniturilor din serviciile de baza (asigurarea compatibilitatii 

electromagnetice) este prezentată in tab.9.2 
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Analiza comparativă a venitului din servicii de asigurare a compatibilității 

electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații 

Tabelul 9.2 

Denumirea serviciului a.2020 a.2021 

a.2021 comparativ cu 

a.2020 

± lei ± % 

Stații de Radiodifuziune 268 983.80 418727.70 +-149743,9 55.67 

Stații de Televiziune 302 759.54 273376.32 -29383,2 -9.71 

Stații Radioreleu 3 789 669.58 3 746949.45 -42720.13 -1.13 

Transport date  491 071.40 535602.40 44531.0 9.07 

Sisteme de Pază 395 158.40 444632.00 49473.60 12.52 

Sisteme WLL 0 16050,00 16050,0 100 

MMDS 13 728.00 0,00 -13728.0 -100.0 

Stații din serviciul fix prin 

satelit 
45 768.00 50176.80 4408.80 9.63 

Stații mobil terestru, Simplex 335 272.60 372374.60 37102,00 111.07 

Stați imobi lterestru, Duplex 225 806.40 214550.60 -11255,80 -4.98 

Stații de radiolocație 4 392.00 4 766.00 374.00 8.52 

Stații din serviciul  mobil 

maritim 79 380.00 84355.00 4975,00 6.27 

Stații din cadrul serviciilor 

fix/mobil prin satelit, stații la 

bordul aeronavelor, operate 

de utilizatorii de peste 

hotarele Republicii Moldova 

306 365.15 172102.67 -134262.48 -43.28 

Serviciul mobil terestru 

comunicații mobile celulare 
32 577 787.88 34915825.67 2338037.79 7.18 
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Servicii radioamator 1 678.79 8391.0 6712.21 399.82 

Total: 38 837 821.54 41257880.21 2420058.67 6.23 

 

În această perioadă sau  micșorat   serviciile de calcul al CEM cu 2,8%. Cauzele 

remarcate constituie: 

1) a scăzut numărul de autorizații eliberate pentru stațiile de navă noi sub pavilionul 

Republicii Moldova, de la  144 frecvențe  în anul 2020 la   58 frecvențe avizate în anul 

2021. Diferența de 86 frecvențe avizate a condus la diminuarea acestor venituri cu circa 

51,0 mii lei 

Cauzele posibile ale diminuării respective: 

-reducerea activității și contractelor internaționale cauzate de situația pandemică. 

Autorizatiile pentru stațiile de navă sunt solicitate de armatorii de peste hotare ai 

navelor, reprezentanți  de companiile din Republica Moldova ce prestează servicii de 

reprezentare în RM. În situația creată, precum și din cauza reducerii în general a 

transportului de mărfuri pe cale maritimă, numărul de cereri pentru navele noi ce ar fi 

solicitat pavilionul Republicii Moldova a fost redus, implicit   a fost redusă și cererea 

pentru autorizații de navă. 

- posibilă ingreunarea procedurii de înregistrare a navelor noi în cadrul Autorității de 

administrare de stat în domeniul transportului naval urmare a întrarii în vigoare a 

modificărilor Legii nr. 160.  

Totodata, diferență respectivă a fost acoperită parțial din contul majorării încasărilor 

pentru serviciile de avizare pentru stațiile din serviciul mobil prin satelit, TV și 

radiodifuziune.                   

 Serviciile de certificare și incercări de laborator sau majorat în comparație cu anul 2020   

cu 14,6% , în mare parte aceasta se datorează modificării  tarifelor la serviciile de 

evaluare a comformității produselor. O parte din cresterea veniturilor (circa 70000 lei) 

se datorează serviciilor de îincercari de laborator noi întroduse în activitatea 

laboratorului de încercări și prestate producatorilr autohtoni de produse electronice. 

Analiza activităților de evaluare  a conformității produselor, care sînt surse de venituri, 

în comparație cu anul 2020 este urmatoarea: 
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Activitatea 2020 2021 % 

1.Certificări noi 356 359 +0,8 

  

2. Amendamente la certificare 31 76 +145,0 

3. Total certificate eliberate 387 435 +11,0  

4. Incercări de laborator 140 106 -25,0 

 

Astfel activitatea de certificare a produselor sa mentinut la nivelul anului 2020 în pofida 

faptului ,că a intrat în vigoare reglamentarea tehnică aprobată prin HG 34/2019 care 

permite plasarea produselor radio pe piață marcate doar cu marca de conformitate CE 

și respectiv o parte din producatori din statele membre EU sau refuzat de serviciile de 

evaluare a conformității efectuate de OC TIP. 

  Cresterea numărului de certificate amendate se datorează modificărilor care au 

survenit ca rezultat al intrarii în vigoare a reglamentării tehnice noi. 

  Numărul de încercări de laborator efectuate (rapoarte de încercări eliberate) în 2021 

este in diminuare cu aproximativ 24%,datorită faptului scăderii numărului de solicitări 

pentru încercări ca urmare a solicitărilor de recunoastere a rapoartelor de încercări și a 

certificatelor de examinare de tip în baza acordurilor de recunoastere EA MLA, IAF 

MLA și ILAC MRA la care Centrul de Acreditare al Republicii Moldova (MOLDAC) 

este semnatar și datorită întrării în vigoare a reglamentării tehnicii noi. 

     Total venituri în  anul  2021 din majorarea tarifelor au consituit 1140,5 mii lei , 

 Inclusiv: 

 la serviciile asigurăriii compatibilității electromagnetice a stațiilor de 

radiocomunicații -217,8 mii lei , 

 la serviciile de certificare ale produselor de comunicații electronice - 684,9 mii lei   

 la serviciile de calcul al compatibilității electromagnetice a stațiilor de 

radiocomunicații - 128,4 mii lei. 

 la serviciile de măsurări tehnice, elaborarea caietelor de sarcini  şi expertiza 

proiectelor, inclusiv măsurări tehnice  -109,4 mii lei  .  
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  In perioada anului 2021 IP SNMFR a obţinut şi alte venituri - 301,1 mii lei şi anume:  

 rezultatul din activitatea financiară  (diferenţa de curs valutar) - 299,1mii lei; 

 alte venituri operationale - 2.0  mii lei (  penalitati pentru intirziere la contractele 

cu furnizorii). 

Volumul cheltuielilor anului 2021   a constituit  45344,1 mii lei , cu 1938,5 mii lei 

mai mult față de anul 2020   

 

9.2 Structura cheltuielilor 

 

Structura cheltuielilor este prezentată în tabelul nr. 9.3 

                                                                                                              Tabelul nr. 9.3 

 

 

2020 2021   

% 

  
volumul 

(mii lei) 

ponderea, 

% 
volumul, 

(mii lei) 

ponderea, 

% Față 

de 

2020 

 

1.Cheltuieli materiale 

 

901.4 2,1 917.6 2,0 101,8 

  

2. Cheltuieli aferente serviciilor prestate de 

terţi 

2171.2 5,0 1882.8 4,2 86,7 

  

3. Uzura mijloacelor fixe 9190,3   21,2 9267,5   20,4 100,8 

4. Amortizarea imobilizarilor necorporale 1547,1 3,6 1624,6 3,6 105,0 

5. Cheltuieli  privind  retribuţia muncii 22024,8 50.7 23407,9 51.6 106,3 

6. Cheltuieli privind  asigurările  sociale 5085.8 11,7 6826.8 15,1 134,2 

7. Contribuţii  privind asigurările medicale 995.2 2,3 0 0 0 
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8. Alte cheltuieli operaţionale inclusiv: 

 

- arenda 

- deplasări 

- asigurarea  patrimoniului 

- filantropie, sponsoriz. 

1489,8 

 

219.5 

20.6 

860,2 

-   

3.4 1416,9 

 

233.6 

22.3 

858,6 

- 

3.1 95,1 

                    TOTAL     43405,6 100,0   45344,1 100,0  104.5 

 

Total cheltuielile anului 2021 au fost majorate în comparaţie cu  anul  precedent 

cu 4,5%. 

Cea mai considerabilă majorare o constituie cheltuielile privind  asigurările  

sociale (134,2%)- datorită modificării calculului acestor defalcări din contul 

angajatorului cît și majorării cuantumului minim garantat al salaruilui  în sectorul real 

începînd cu 01 ianuarie 2021 în mărime de 2935 lei față de 2775 , amortizarea activelor 

nemateriale (105,0%) și uzura mijloacelor fixe (100,8%) se datorează majorării în 

comparație cu   anul 2020 a activelor nemateriale cu 447,3 mii lei , i-ar a fondurilor fixe 

cu 1586,6 mii lei. 

Majorarea mijloacelor distribuite la retribuţia muncii- 106,3% şi cheltuielile 

privind asig. sociale- 134,2%   se datorează majorării cuantumului minim garantat al 

salaruilui  în sectorul real începînd cu 01 ianuarie 2021 în mărime de 2935 lei față de 

2775.  

Majorarea cheltuielilor materiale (101,8%) se datorează majorarii preturilor la 

combustibil..  

Cheltuielile aferente serviciilor prestate de terți sau micșorat cu 86,7% în legatură 

cu lipsa în această perioadă a  contractelor de reparație și calibrare a utilajului 

tehnologic.               

Cheltuielile privind retribuirea muncii constituie principalul articol al 

cheltuielilor, constituind 51,6.% din totalul lor.   

Micșorarea  articolului  alte cheltuieli se datorează micșorării  cheltuielilor de 

deplasări, asigurarii bunurilor instituției cît și plății pentru arendă. 

Pierderea netă pe anul 2021constituie 8625,9 mii lei , din care  8711,8 mii lei:  

 depășirea veniturilor  asupra cheltuielilor bugetului anului și transferarea 

la bugetul consolidat;  

 diferența de curs valutar 299,1 mii lei;  
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 pierderea din activitatea operațională -213,2 mii lei .(8711,8+213,2 -

299,1)  

 

Profitul obținut din activitatea instituției fară suma depășirii veniturilor asupra 

cheltuielilor ,care la moment sint contabilizate la contul cheltuielilor este 85,8 mii 

lei(299,1 - 213,2) 

 

9.3 Defalcări în buget 

Structura defalcărilor în buget efectuate în perioada anului de raportare – 2021 

este prezentată în tabelul 9.4 

Structura defalcărilor în buget pentru anul 2021 

Tabelul nr. 9.4 

Nr/o Denumirea impozitului 
Calculat,      

mii lei 

Achitat, 

mii lei 
+,- 

1.  Depășirea veniturilor asupra 

cheltuielilor defalcate la buget 

 8711,8    169,9 -8541,9 

2.  TVA           8075,8    8127,9 

  

+52.1 

3. Impozit pe imobil 11.1    11.1  - 

4. Impozit amenajarea teritoriului 6.4 6,4 - 

5.  Impozit venit persoane fizice 2373,9 2373,9 - 

6. Defalcări in fondul social 8945,5 8945 ,5 - 

7.   Taxa p/u folosirea drumurilor 17,8 18,7 +0.9 

 Total: 28142,3 19653,4 -8488.9 

 

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

8541,9 mii lei, termenul achitării cărora este trim.1  an 2022 

Numărul mediu al salariaţilor-78 unit. 
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Salariul mediu-24145,8 lei 

 Fondul salarial- 22147,5 mii lei 

Investitii capitale -   2033,9 mii lei 

            Suma debitoare pentru serviciile de asigurare a compatibilității 

electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații, situație la 31 decembrie a. 2021, 

constituie 1509115,01  lei, dintre care: 

 Datorii debitoare aflate în procese de judecată, de insolvabilitate și executare silită: 

1 379109,37 lei. 

 

Nr. Agentul economic Debit, lei 

Anul formării 

datoriei 

debitoare 

Măsuri întreprinse 

1.  I.M.Eventis Mobile 

S.R.L. 

 1258838,38 2009  Dosarul se află în proces de 

insolvabilitate 

2.  GRISMAR SRL 129,60 2011 Dosarul se află în proces de 

insolvabilitate 

3.  Euro-TV Chisinau   

IM Postul de 

televiziune 

46 752,00 2012 Dosarul se află în proces de 

insolvabilitate 

4.  SCANA S.A. 97,20 2016 Dosarul se află în proces de 

insolvabilitate 

5.  CIM-ALARM 1 675,20 2018 Titlul executoriu remis la executorul 

judecătoresc. 

6.  5 TV 47 366,60 

  

2019 Suma totală, inclusiv: 

Hotărîrea Judecătoriei Comrat din 

22.02.2019 de încasare a sumei 

debitoare 17165,00 lei si din 

09.03.2020 de incasare a sumei 

debi- 

toare 30201,60 lei.Titlurile 

executorii sint remise la executorul 

ju- 

decatoresc pentru executare silita. 

9 Trust TV 24250,39 2020  Sint emise doua Titluri executorii, 

care au fost expediate la data  



55 

 

de 25.11.2020 si la data de 

19.02.2021 catre executorul 

judecatoresc  

pentru executare silita de incasare a 

 sumei debitoare 

 

 Irealitatea recuperării sumei debitoare de la agentul economic (suma debitoare este 

mică, cheltuielile de judecată pentru punerea pe rol a dosarului în instanța de judecată 

va depăși suma debitoare, agentul economic nu are bunuri sau este în insuficienţă de 

bunuri ce ar putea fi percepute în vederea stingerii datoriei:     

 s-au realizat toate acțiunile în conformitate cu Regulamentul privind 

procedura de micşorare a sumelor debitoare create în urma prestării 

serviciului de asigurare a compatibilităţii electromagnetice (pretenții, 

somații, convorbiri telefonice cu persoanele responsabile) - 568,20.  

Conform Regulamentului privind procedura de micşorare a sumelor debitoare 

create în urma prestării serviciului de asigurare a compatibilităţii electromagnetice au 

fost întreprinse următoarele măsuri pentru micşorarea datoriilor debitoare: 

 Agenţilor economici care au datorii pentru prestarea serviciilor timp de 2 luni au fost 

înaintate Pretenţii în vederea  achitării sumelor restante – 62 pretenții. 

 Agenților economici care au datorii debitoare mari și datorii pentru prestarea 

serviciilor timp de 3 luni consecutiv au fost înaintate Somații -45 somații.   

 Au fost transmise către Direcția Radiomonitoring 105 adresări pentru efectuarea 

controlului prezenţei emisiilor în eter a staţiilor de radiocomunicaţii la  agenţii 

economici cu datorii debitoare mari. 

 Totodată, au fost efectuate apeluri telefonice, au fost expediate mesaje la poșta 

electronică către debitori şi explicată necesitatea îndeplinirii obligaţiunilor asumate 

conform contractului încheiat cu SNMFR. De asemenea, s-au solicitat scrisori de 

garanție în vederea achitării eșalonate a datoriilor debitoare.  

 

 

9.4 Valorificarea bugetului instituției pentru anul 2021 
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Valorificarea bugetului IP "Serviciul Naţional de Management  

al Frecvenţelor Radio” 

  

Denumirea 

Bugetul an. 2021 Notă, 

lei aprobat, 

mii lei 

valorificat, 

  lei 

I Soldul mijloacelor neutilizate din 

bugetul 2020 

3500,7   

II VENITURI 41739,0  445130867,67 +3391867,67 

 1. Servicii de asigurare ale 

compatibilităţii electromagnetice a 

staţiilor de radiocomunicaţii 

38298,0  41249489,24 +2951489,24 

2. Servicii de certificare ale produselor 

de comunicaţii electronice  

2600,0  2979094,43 +37094,43 

3. Servicii de calcul al compatibilităţii 

electromagnetice a staţiilor de 

radiocomunicaţii 

500,0  500543,0 +543,0 

4. Servicii măsurări tehnice, analiza şi 

consultare 

341,0  399716,0 +-58716,0 

5 Alte venituri  2025.0 +2025,0 

III CHELTUIELI, total 40089,7  38567302,18   -1522397.82 

1. 

 

 

1.1 

1.2 

Cheltuieli de personal (remunerarea 

muncii, defalcări în fondurile 

obligatorii de asigurări social  ) 

- remunerarea muncii   

-defalcari in fonduri obligatorii-   

30488,0 

 

 

23607,0 

6881,0 

 30110068,0 

 

 

23283217,33 

6826850,76 

   -377931,91 

 

 

-323782,67 

-54149,24 

2. Cheltuieli curente, inclusiv: 5192,2 4178689,67      -1013510,33 

  

2.1 Cheltuieli de gospodărie  316,5  193861 77 -122638,23 

         

2.2  Cheltuieli gaz natural 187,0  204022,40 +17022,40 

2.3 Cheltuieli energie electrica  284,5  209823,66         -74676,34 

2.4 Cheltuieli privind consumul de 

combustibil 

300,0 

   

235051,33         -64948,67 

2.5 Cheltuieli de intretinere transport 213,2  207749,16              -5450,84 

2.6 Cheltuieli de deplasare  281,8 22284,20 -259515,80  
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2.7 Cheltuieli   pentru asigurare 792,7  791163,49                         -1536,51                                                                                                                            

2.8 Cheltuieli de paza 340,0  328120,80        -11879,20 

2.9 Cheltuieli servicii de reparatii, 

ajustare, evaluare ,de supraveghere, 

evaluare, 

calibrare,verificare,etalonare si 

incercari de laboratorj 

974,3 706961,66 - 267338,34 

2.10 Cheltuieli privind locatiunea 

mijloacelor fixa 

255,0  233700,73 -21299,27 

2.11         Cheltuieli pentru servicii de 

reparatie si deservirea tehnicii de 

calcul 

120,4 105051,74 -15348,26 

2.12 Consumuri si cheltuieli materiale        202,5  181789,49   -20710,51    

2.13 Cheltuieli deservirea programului 

contabil 1C 

10,0          10000,0  - 0,0 

2.14 Cheltuieli de instruire a 

personalului cadrelor 

31,5 14530,00 -16970,20 

2.15 Cheltuieli servicii deservirea 

Sistemului National de 

Monitorizare al Spectrului de 

Frecvente Radio si sediului 

SNMFRi 

280,7 251070,54 -29629,46 

2.16 Cheltuieli telecomunicatii si 

sofware 

205,1 187582,67 -17517,33 

2.17 Taxe si impozite 50,0 35511,51 -14488,49 

2.18 Cheltuieli pentru serviciul de 

instruire si control 

medicaal,medicamente,securitatea 

muncii 

20,0 18621.30 -1378.70 

2.19 Alte cheltuieli 257,0 171793,22 -85206,78 

2.20 Cheltuieli de audit 70,0 70000.0 -70000,0 
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3 Investiții 2292,9 2161944,42 130955,58 

4 Fondul pentru investitii cumulativ 2116,6 2116600,0 0 

     

 

IV. 

 

TRANSFERURI ÎN BUGET, 

total: 

 

 

5150,0  

 

8541867,67.  

 

+3391867,67 

     
 

 

 Analiza datelor:  

 Din datele prezentate este evidentă majorarea bugetului la compartimentul 

"Venituri" cu 3391,9 mii lei ca rezultat:   

 a majorarii veniturilor din prestarea serviciilor de asigurare a compatibilitatii 

electromagnetice pentru operatorii de telefonie mobila in legatura cu cresterea 

cursului valutar EURO si Dolar american in perioada achitarii de catre acesti 

operatori.-2951.5 mii lei ;  

 a veniturilor din serviciile de calcul al compatibilitatii electromagnetice a 

statiilor de radiocomunicatii  - 0,5   mii lei; 

 a veniturilor de certificare ale produselor de comunicatii electronice  - 379,1 mii 

lei; 

 a veniturilor din servicii masurari tehnice,analiza si consultare - 58,8 mii lei;  

 a venituri din    penalitati ale contractelor cu furnizorii -2.0 mii lei; 

 Suma acestor depasiri a fost transferata în bugetul de stat pe data de 07.02.2022, 

 Referitor la compartimentul "Cheltuieli", suma valorificată a fost cu 1522,4 mii lei 

mai mică decît cea prevăzută de buget. Toate articolele compartimentului 

"Cheltuieli" al bugetului au fost valorificate cu economia sumelor prevăzute,cu 

excepția celei pentru consumul gazelor naturale în legatură cu majorarea tarifelor 

din  noiembrie 2021 . Această majorare a constituit 17.0 mii lei și nu a dus la 

majorarea totală a compartimentului "Cheltuieli" .  

 Compartimentul "Investiții" al bugetului a fost valorificat în mărime de 2161,9 mii 

lei cu 131,0 mii lei mai puțin de cea prevazută în buget în legatură cu încheerea 

contractelor de furnizare mai mici decît cele planificate. 
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X. DISPOZIŢII FINALE 
 

          Pe parcursul anului 2021 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 2021  şi a prevederilor stipulate în Contractul 

colectiv de muncă al ÎS CNFR/IP „SNMFR”.  

    

 

            Director I.P. „SNMFR”                                       Andrei  GAVRISI 
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Anexa 1. Lista detaliată a webinarelor, conferințelor, seminarelor și cursurilor  

de instruire online la care au participat colaborii IP SNMFR 

 

Direcția economico-financiară 

1. Curs de instruire ”Recomandări practice pentru îndeplinirea declarațiilor fiscale pentru anul 

2020. Analiza mijloacelor fixe. Noi metode de calcul a uzurii în scopuri fiscale. Catalogul nou 

MF.” organizat pe data de  18,19 februarie 2021 , 1 participant  (organizat ”Sovirina Audit” 

SRL) 

2. Curs de instruire ”Decontări cu numerarul” organizat pe data de 05.10.2021, 1 participant 

(organizat ”Sovirina Audit” SRL) 

 

Directia juridica și reglementări  

1. Seminar on-line pe teme ”Planificarea și inițierea procedurilor de achiziții publice. Ajustarea 

contractelor de achiziții publice” organizat pe data 14.01.2021 de AAP – 1 participant  

2. Seminar on-line pe tema ”Managementul și monitorizarea contractelor” organizat la 

04.03.2021 AAP – 1 participant 

3. Atelier de lucru on-line pe tema transmiterea Codului european al comunicațiilor electronice” 

– pe data de 29,30 aprilie 2021 de catre misiunea experților TAIEX – 1 participant 

4. Seminar on-line pe tema ”Criterii de atribuire a contractelor de achiziții publice” – 15.04.2021, 

1 participant  

5. Seminar on-line pe tema”Administrarea resurselor umane conform legislației muncii” la 

06.04.2021 SRL Vaserole – 1 participant  

6. Seminar on-line pe tema ” Promovarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” , 

21.05.2021, organizate de ”EU4Environment, finanțat de UE, programul Națiunilor Unite – 1 

participant 

7. Seminar on-line pe tema ” Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire” , 

17.06.2021- 1 participant 

8. Seminar on-line pe tema ”Documentația în cadrul procedurilor de achiziții publice” 

15.07.2021 – 1 participant  

9. Seminar on-line pe tema ” Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire” , 

23.06.2021- 1 participant 

10. Atelier de lucru on-line pe tema TAEX  privind transmiterea Codului european al 

comunicațiilor electronice partea 2  – pe data de 16,17 septembrie  2021 de catre misiunea 

experților TAIEX – 1 participant 

11. Curs de instruire pe tema ” Sisteme de management anti-mită. Cerințe  cu ghid de utilizare” 

organizat pe 23.09.2021 

12. Seminar on-line pe tema ”Derularea procedurilor de achiziții publice” 15.10.2021 – 1 

participant 

13.  Seminar on-line organizat de platforma achiziții.md  26.10.2021 – 2 participanți 
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14. Seminar on-line pe tema ”Cele mai frecvente abateri  comise de autoritățile contractante la 

desfașurarea procedurilor de achiziții publice” 28.10.2021 – 1 participant  

15. Seminar on-line pe tema ”Aplicarea legislației muncii pe timp de ”Pandemie” și 

”Postpandemie”, 28.10.2021 organizat SRL Intelect Center – 1 persoana 

16. Seminar on-line pe tema ”Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. 

Dosarele achizițiilor publice”, 04.11.2021 – 1 participant  

17. Seminar on-line pe tema”Criterii de atribbuire a contractului de achiziții publice. Regulile 

privind deschiderea bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Consultarea pieții. Condițiiloe și 

procedura de organizare și desfășurare a consultării pieții în vederea pregatirii achizițiilor 

publice” organizat pe data de 25.11.2021 AAP- 1 participant  

Direcția Management tehnic al spectrului frecvențe radio 

 

1) Participarea in cadrul TAIEX Expert Mission on implementing the European Electronic 

Communications Code part 2, in Video Tele Conference-EU Institution. 16.01.2021 – 1 

persoana 

2) Participarea la cursul de instruire on-line ”Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de 

utilizare”. 21.01.2021 – 1 persoana  

3) Participarea în cadrul 5th CIS & CEE Spectrum Management Conference. 20-22 ianuarie 2021 

– 2 persoane 

4) Participarea în cadrul Stakeholders’ Forum on RRA and RSA. 2.01.2021 – 1 persoana 

5) Participarea în cadrul ședinței virtuale a CEPT-ului: CPG PTB#3 (AI 7 #E WRC-23), 20-24 

ianuarie 2021 – 1 persoana  

6) WG FM #98 web meeting. (8-12 februarie 2021)- 1 colaborator. 

7) Seminarele web TAIEX (23, 25 februarie 2021) – 1 colaborator: TAIEX Flagship Workshop on 

the Digital Policy in the Eastern Partnership, TAIEX Regional Workshop on Critical 

Infrastructure and the 5G Tool Box. 

8) The European 5G Conference 2021 (Forum Europe, web-format). 23-25 februarie, 3 

colaboratori. 

9) Webinarul I de pregătire către CMR-23 (Forum Europe), 18 martie, 5 colaboratori. 

10) Atelierul TAIEX “Expert Mission on transposition of the European Electronic Communications 

Cod”, 29-30 martie, 1 colaborator. 

11)  Interview - ITU Collaborative Regulation Studies 2021(Moldova), 7 aprilie 2021, 1 colaborator. 

12) Seminar web USTTI "The Federal Communications Commission‘s Auction Program & 

Spectrum Auctions". 13 aprilie, 2 colaboratori. 

13) Webinarul II de pregătire către CMR-23 (Forum Europe), 14 aprilie, 3 colaboratori. 

14) Seminar web USTTI „Funding Broadband Deployment using Auctions” 15 aprilie,2 

colaboratori. 

15)  Webinarul III de pregătire către CMR-23 Forum Europe Webinar 3: 6GHz – The new spectrum 

battleground) 17 mai 2021, 5 colaboratori. 

16) SEWG-12, 27 Mai 2021, 1 colaborator. 

17) ITU-D National Workshop – National Workshop for Moldova “Towards GSR-21: The road to 

collaborative regulation” 27 Mai 2021, 1 colaborator. 

18) Webinarul Plume and ADTRAN privitor la rețele WAS/RLAN 6G, 3 iunie 2021, 1 colaborator. 

19)  Conferința Forum Europe: 16th European Spectrum Management Conference, 23-25 iunie, 5 

colaboratori participant 
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20) Participarea in cadrul TAIEX Expert Mission on implementing the European Electronic 

Communications Code part 2, in Video Tele Conference-EU Institution.- 1.09.2021 -  1 persoana 

21) Participarea la cursul de instruire on-line ”Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de 

utilizare”.- 21.09.2021, 1 persoana 

22) Participarea în cadrul 5th CIS & CEE Spectrum Management Conference. 20-22.09.2021, 2 

persoane. 

23) Participarea în cadrul Stakeholders’ Forum on RRA and RSA. 23.09.2021 1 persoana 

24) Participarea în cadrul ședinței virtuale a CEPT-ului: CPG PTB#3 (AI 7 #E WRC-23), 20-

24.09.2021 1 persoana  

25) Grupul de lucru CEPT WG FM #100 4-8 octombrie , 1 colaborator 

26) Sedința virtuală a reprezentanților 7 administrații CEPT + BR UIT pe marginea p.7E din agenda 

de lucru a CMR-23 13.10.2021, 1 colaborator 

27) Seminar FCC/USTTI Overview of Radio Frequency Radiation Assessments and On-Site 

Measurements (Session 1) 26.10.2021, 1 colaborator 

28) Seminar FCC/USTTI RF Spectrum Monitoring & Direction Finding: The Right Tools for the 

Right Problem (Session 2) 26.10.2021, 1 colaborator 

29) 5G Techritory forum, 22 – 25 noiembrie 2021, 1 persoana 

30) Telecom (EaPeReg) 13th SEWG Meeting (virtual), 29.11.2021, 1 persoana 

31) Participarea în cadrul webinarului ATDI „Spectrum management summit”, 01.12.2021- 4 

persoane 

32) Participarea în cadrul webinarului Forum Europe „Licensed 6GHz for 5G: an Opportunity for 

Society in Europe”, 02.12.2021, 1 persoana 

33) Participarea în cadrul webinarului „TAIEX Regional Workshop on Spectrum Sharing in 5G 

context , in Video Tele Conference - EU Institution”, 14-15.12.2021 – 1 persoana 

 

Direcția mentenanță tehnică 

1. 11.01.2022 – „SKUDRA program Test meeting” 

2. 01.02.2022 – „SKUDRA Target Tests” 

 

Direcția evaluare a conformități produselor 

Pe parcursul anului 2021 au fost desemnați la cursuri de instruire organizate in regim on-line de 

către Centrului Naţional de Acreditare (MOLDAC): 

1. Tematica „Prezentarea documentelor sistemului de management al MOLDAC. Ultimele 

modificări ale documentelor EA / ILAC / IAF aplicabile Organismelor de certificare.  

Aspecte practice referitor la evaluarea asistată și evaluarea pe verticală prin înregistrări. 

Tehnica evaluării la distanță.” (1 persoana) 

2. Tematica „ Aspecte umane: comportament, rol, tehnici de lucru”, P-03 „Politica privind 

trasabilitatea masurarilor „ bazata pe ILAC P-10. Aspecte practice privind completarea 

Rapoartelor de evaluare asistata (directa).         (1 persoana) 

 

S-a participat la intrunirea membrilor asociatiei REDCA (Radio Equipment Directive 

Compliance Association) din mai si noiembrie 2021 in regim on-line: 

1. The 41 the REDCA Meeting 19th May 2021  



63 

 

2. The 42 the REDCA Meeting 10th November 2021 

 

Laboratorul de încercări  

      Personalul Laboratorului de încercări a fost instruit conform Planului de instruire a personalului 

LÎ pentru anul 2021. S-au petrecut instruiri a personalului LÎ CEM pe temele:  

- Instruiri în baza rezultatelor  evaluării de supraveghere a LÎ CEM de către CNA „MOLDAC”;   

- Realizarea măsurării emisiilor de curenţi armonici în conformitate cu standardul  EN 61000-3-2; 

- Realizarea măsurării nivelului de flicker conform standardului EN 61000-3-3. 

- Realizarea încercărilor de imunitate la impulsuri transiente burst conform standardului EN 61000-

4-4. 

- Realizarea încercărilor de imunitate la întreruperi şi căderi de tensiune conform standardului EN 

61000-4-11. 

- Standardul SM EN 300 330 V2.1.1:2017: Metodele de măsurare a domeniului de frecvenţe de 

operare și lărgimii benzii modulate. 

- Standardul SM EN 300 330 V2.1.1:2017: Metodele de măsurare a intensității campului de emisie. 

- Standardul SM EN 300 330 V2.1.1:2017: Metodele de măsurare a emisiilor  neesentiale. 

- Verificarea metodelor de încercări din standardul SM EN 300 330 V2.1.1:2017. 

- Evaluarea incertitudinii de măsurare pentru metodele de încercări din standardul SM EN 300 330 

V2.1.1:2017.  

-  Asigurarea validității rezultatelor încercărilor din standardul SM EN 300 330 V2.1.1:2017. 

 

   Personalul LÎ CEM a participat la următoarele instruiri, organizate de reprezentanți  externi: 

- instruire on-line, petrecută la 27.10.2021 de ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG cu denumirea 

„Master the Basics Series 2021: Spectrum analyzers”. 

- instruire on-line, petrecută la 28.10.2021 de ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG cu denumirea 

„Master the Basics Series 2021: Signal generators”. 

- instruire on-line, petrecută la 30.11.2021 de ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG cu denumirea 

„Reducing measurement uncertainty with high-end measuring receivers”. 

- instruire on-line, petrecută la 18.01.2022 de ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG cu denumirea 

„Testing HDMI 1.4b / 2.1 interfaces with oscilloscopes”. 

 

 Securitatea si sănatatea muncii 

Perfectionarea personalului electrotehnic in domeniul cunoasterii ”Normelor de tehnică a securității 

în exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor” – 04-11 mai 2021, 2 persone 

1. Pregătirea personalului electrotehnic în domeniul cunoaşterii „Normelor de tehnică a 

securităţii şi expluatare a instalaţiilor electrice ale consumatorilor”  organizat  de  

Î.S.”MOLDELECTRICA”,29.11-03.12.2021, 3 persoane 

 

Direcția administrativ-organizatorică 

https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/421565#.
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/421565#.
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/421565#.
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/421565#.
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/421565#.
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/421565#.
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/421565#.
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Nr. d/o Denumirea 

seminarului 

Data 

desfășurării 

Organizatorul seminarului Număr de 

persoane 

participante 

1.  Managementul 

documentelor 

25.02.2021 Academia de Administrare 

Publică, Departamentul de 

dezvoltare profesională 

1 pers. 

2.  Organizarea 

arhivei la 

întreprinderi și 

instituții 

21.04.2021 Centrul de instruire în 

domeniul relațiilor de muncă 

1 pers.  

3.  

 

Arhivarea 

(ordonarea) 

documentelor la 

unitate/ instituție 

12.11.2021 SSM Expert 2 pers.  

 

4.  Operator în sala 

de cazane 

14.09.2021-

15.09.2021 

Flacăra Albastră SRL 1 pers 

 

 

Direcția Radiomonitoring 

 

Periaoda 

desfăşurării 

webinar-

ului 

Organizatorul 

webinar-ului 

Tema webinar-

ului 
Scopul webinar-ului Au participat 

24 februarie 

2021 

Keysight 

Technologies 

Keysight Nemo 

Solutions 

Prezentarea soluţiilor tehnice 

pe baza aplicaţiilor „Nemo” 

pentru măsurarea şi evaluarea 

parametrilor de calitate a 

reţelelor de telefonie mobilă 

celulară 2G/3G/4G/5G 

2 pers. 

25-26 

februarie 

2021 

Technical 

Assistance and 

Information 

Exchange 

Instrument of the 

European 

Commission 

Critical 

Infrastructure and 

the 5G Toolbox 

De a oferi sfaturi cu privire la 

transpunerea cadrului de 

infrastructură critică al UE în 

legislația națională și cu 

privire la implementarea 

setului de instrumente 5G. De 

asemenea, au fost furnizate 

îndrumări cu privire la 

procedurile și aranjamentele 

instituționale necesare pentru 

implementarea securității 

rețelelor și serviciilor. 

2 pers. 

2 martie 

2021 

Narda Safety 

Test Solutions 

Finding 

Interference in 

Mobile Cellular 

Networks with 

Prezentarea soluţiilor tehnice 

„Narda” ce țin de investigarea 

perturbațiilor radio 
3 pers. 
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Narda 

SignalShark 

15 aprilie 

2021 

Rohde & 

Schwarz 

Apples to apples 

benchmarking of 

5G networks 

(Europe / Asia) 

Familiarizarea cu parametrii 

de calitate ce se măsoară în 

rețelele mobile celulare de 

generația a 5-a 

3 pers. 

20-23 aprilie 

2021 
CEPT/ECC 

Ședința grupului 

de lucru FM22 

Participarea la cea de a 55-a 

ședință a grupului de lucru 

CEPT/ECC/FM22 

2 pers. 

28-29 

septembrie 

2021  

CEPT/ECC 
Ședința grupului 

de lucru FM22 

Participarea la cea de a 55-a 

ședință a grupului de lucru 

CEPT/ECC/FM22 

2 pers. 

12-13 

octombrie 

2021 

Technical 

Assistance and 

Information 

Exchange 

Instrument of the 

European 

Commission 

(TAIEX) 

National Radio 

Frequencies 

Monitoring 

De a oferi îndrumări și cele 

mai bune practici privind 

implementarea Sistemului de 

monitorizare a spectrului 

radio în conformitate cu 

Directiva UE 2002/21/CE. 

Experți din Letonia și-au 

împărtășit cunoștințele și 

experiența cu privire la 

monitorizarea spectrului radio 

și alte mecanisme și 

instrumente relevante care 

vizează facilitarea procesului 

de monitorizare a spectrului 

de frecvențe radio în 

Republica Moldova. 

6 pers. 

 


