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Anul 2009 a fost 
un an important pentru 
Î.S “Centrul NaŃional 
pentru FrecvenŃe Radio”
(ulterior - Centru). 

          Sarcina principală 
a întreprinderii în 2009 a 
fost prestarea serviciilor 
la timp şi calitative 
utilizatorilor spectrului 
radioelectric, precum şi
asigurarea compatibilităŃii

electromagnetice ale staŃiilor de radiocomunicaŃii în procesul de planificare, 
calculare şi avizare a frecvenŃelor/canalelor radio.

Îndeplinirea acestei sarcini, prevăzute de Art. 39 al Legii 
comunicaŃiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, a fost focusată pe de 
o parte spre asigurarea necesităŃilor de spectru al frecvenŃelor radio 
utilizatorilor naŃionali noi şi existenŃi, iar pe de altă parte – asigurarea 
protejării asignărilor de frecvenŃe naŃionale, inclusiv la nivel internaŃional.

În 2009 Centrul a asigurat cu frecvenŃe/canale radio procesul de 
dezvoltare şi implementare în republică a sistemelor de radiocomunicaŃii. 
Pe parcursul anului au fost  selectate, calculate şi avizate mai mult de 1.200 
frecvenŃe/canale radio.
          Pentru implementarea radioaccesului de bandă largă, Centrul a 
pregătit şi a prezentat către minister propunerile respective (sub aspectul 
spectrului de frecvenŃe radio)  cu privire la utilizarea benzilor de frecvenŃe 
pentru acest scop. 

Un rol deosebit în activitatea întreprinderii îl joacă asigurarea 
disponibilităŃii spectrului şi protejarea lui de interferenŃe. 

În 2009 au fost depistate şi eliminate 449 perturbaŃii, 338 cazuri de 
abateri ale parametrilor tehnici de emisie a staŃiilor de radiocomunicaŃii de la 
norme, 29 de cazuri de exploatare neautorizată a MRE. 

În scopul asigurării activităŃii de certificare, Centrul a efectuat evaluări  
şi a   eliberat 337 certificate de conformitate ale produselor, a efectuat 194 
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încercări de laborator  ale produselor de comunicaŃii electronice la 
compatibilitatea electromagnetică. 

Centrul activează în baza autogestiunii depline prin prestarea 
serviciilor agenŃiilor economici şi persoanelor fizice. Planurile de activitate a 
CNFR pe anul 2009 au fost îndeplinite integral. 

În 2009 a fost extins Sistemul naŃional de radio monitoring al 
spectrului de frecvenŃe radio. Actualmente în sistem funcŃionează 12 staŃii 
fixe şi 4 staŃii mobile de monitoring şi localizare a surselor de emisie. 

În scopul realizării Hotărârii Colegiului MDI nr.9 din 16.07.09 „Despre 
aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaŃional automatizat 
„Registrul de stat al frecvenŃelor şi staŃiilor de radiocomunicaŃii” (SIA 
„RSFSR”) şi asigurării implementării acestui sistem”, Centrul  a organizat 
elaborarea şi a implementat SIA „RSFSR”.

� Pe parcursul activităŃii sale Centrul a asigurat cu frecvenŃe şi canale radio 
crearea şi funcŃionarea fără interferenŃe a:

– 168 posturi de televiziune;

– 159 posturi de radiodifuziune;

– 4 reŃele de telefonie mobilă digitală celulară de generaŃia 2-2,5G 
(GSM); 

– trei reŃele de comunicaŃii electronice mobile de generaŃia 3G (UMTS);

� Întreprinderea a notificat în Registrul internaŃional  9680  frecvenŃe/canale 
radio

�În decursul a cinci ani Centrul a depistat şi eliminat:

– 1500 interferenŃe ;

– 1600 abateri de la normele de emisie;

– 150 emiŃătoare neautorizate

�Centrul a efectuat circa 4000 măsurări ai parametrilor de emisie ai staŃiilor 
de radiocomunicaŃii.

�Întreprinderea a elaborat Planul alocărilor pentru televiziunea digitală 
terestră, care a fost aprobat de către ConferinŃa regională de planificare a 
TV digitale, Geneva, 2006, documentele căreia au fost ratificate de către 
Parlamentul Republicii Moldova.
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          Pe parcursul activităŃii, Organismul de certificare al produselor din  
telecomunicaŃii, informatică şi poştă a eliberat 3.385 certificate de 
conformitate, iar laboratorul de încercări a efectuat 1.288 încercări.

Am speranŃa că acest raport va ajuta persoanele interesate să 
cunoască mai bine atât situaŃia şi tendinŃele în domeniul gestionării tehnice 
a spectrului de frecvenŃe radio cât şi preocupările Î.S.” Centrul NaŃional 
pentru FrecvenŃe Radio”.

Teodor CICLICCI

Director general
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1. PRESTĂRI  SERVICII

Serviciul de selectare, calculare şi planificare al

frecvenŃelor/canalelor radio

Spectrul radio este o resursă naturală limitată şi din aceste 
considerente se impune necesitatea efectuării unei administrări eficiente si 
raŃionale, cu asigurarea satisfacerii interesului public, social si de apărare a 
Ńării, precum şi un maximum de beneficii pentru utilizatorii de spectru, fie ei
furnizori de reŃele şi/sau de servicii de comunicaŃii electronice, operatori 
privaŃi sau utilizatori finali.

Conform legislaŃiei in vigoare, spectrul de frecvenŃe radio (spectrul 
radio) reprezintă porŃiunea spectrului electromagnetic ce cuprinde undele 
radio ale căror frecvenŃe se încadrează în limitele 9 kHz si 3000 GHz.
O porŃiune de spectru (2000 kHz – 2625 kHz) se ataşează:
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În scopul asigurării 
frecvenŃelor/canalelor radio 
pentru dezvoltarea comunicaŃiilor  

mobile, Centrul în 2009 a calculat 
compatibilitatea electromagnetică 
şi a avizat 8 canale pentru 
sistemul GSM în banda de 
frecvenŃe 1800 MHz. Canalele au 
fost avizate pentru utilizare în 
reŃeaua de telefonie mobilă 
celulară.

Centrul a verificat şi avizat parametrii tehnici ai 297 staŃii de bază GSM 
900/1800 şi 210 staŃii de bază UMTS (3G) înaintea întroducerii lor în 
exploatare, a efectuat calculul CEM al liniilor de radioreleu pentru crearea şi 
dezvoltarea infrastructurii sistemelor 3G.

Pentru implementarea radioaccesului de bandă largă, CNFR a 
pregătit şi a transmis către minister propunerile respective (sub aspectul 
spectrului de frecvenŃe radio)  cu privire la utilizarea benzilor de frecvenŃe 
pentru acest scop. La elaborarea propunerilor au fost luate în consideraŃie 
Deciziile Comisiei ComunităŃilor Europene din 13 iunie 2008  (2008/477/EC) 
şi din 21 mai 2008 (2008/411/CE)  prin care sa hotărât ca statele membre să 
desemneze şi să pună la dispoziŃie benzile de frecvenŃe 2500-2690 MHz şi 
3400-3800 MHz pentru sistemele terestre, capabile să furnizeze servicii de 
comunicaŃii electronice mobile.

În 2009 Centrul a selectat canale şi calculat parametrii  staŃiilor pentru 
al doilea multiplex naŃional de televiziune digitală terestră. 

În baza planurilor şi termenilor anunŃaŃi ale  Ńărilor vecine de stopare  a  
funcŃionării staŃiilor de televiziune analogică terestră şi în baza monitorizării 
spectrului de frecvenŃe radio, în scopul optimizării utilizării, au fost 
recalculate alocările naŃionale ale planului Geneva-06. 

Pentru extinderea ariei de  acoperire al primului multiplex naŃional sa 
calculat reŃeaua de emiŃătoare sincrone.

Sa efectuat analiza impactului utilizării benzii de frecvenŃe 790 - 862 
MHz pentru serviciile mobile. În baza analizei au fost selectate, calculate şi 
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expediate la BR pentru notificare două alocări de canale pentru zona 
Comrat .

Conform solicitărilor agenŃilor economici, Centrul a selectat, calculat  
şi avizat în total 1.212 frecvenŃe/canale radio (fără CATV şi serviciul mobil 
maritim), inclusiv pe serviciile de radiocomunicaŃii:
• mobil terestru - 159 frecvenŃe;
• fix - 1000 frecvenŃe, inclusiv MMDS –22 canale; 
• fix prin satelit - 14 frecvenŃe;
• radiodifuziunea sonoră terestră - 16 frecvenŃe;
• televiziunea analogică terestră - 23 canale.

În 2009 Centrul a perfectat şi eliberat 238 autorizaŃii pentru staŃiile 
radiocomunicaŃii de bord în serviciul mobil maritim, a selectat şi avizat - 823 
canale pentru reŃelele TV  cablu.

1
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1000

10000

2007 (Total 1716) 2008 (Total 2914) 2009 (Total 2273)

2007 (Total 1716) 78 654 10 928 6 6 34

2008 (Total 2914) 148 1436 10 1212 6 6 96

2009 (Total 2273) 159 1000 14 823 16 23 238

Mobil 
Terestru

Fix
Fix prin 
satelit

TV prin 
cablu

RD TV
Statii 
Navale

Numărul de frecvenŃe avizate pentru utilizarea mijloacelor 
radioelectronice
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Dinamica numărului de frecvenŃe radio avizate pentru utilizarea mijloacelor 
radioelectronice este prezentată în următoarea tabelă:

281276272Amator, staŃii

141412R/locator, staŃii

171717DECT, emiŃătoare

444047Sisteme de pază

242324
Sisteme transport date prin 

radiomodeme

121213StaŃii de sol (VSAT)

1588559MMDS, canale

237 (3651)243(4801)214(3198)TV cablu, sisteme (canale)

33142209StaŃii de navă

14411010027 MHz şi 446 MHz, staŃii

202223262347Liniile de radioreleu, emiŃătoare

105711101128Duplex, staŃii

385441964054Simplex, staŃii

983138817013G, GSM şi CDMA (BTS, repetoare)

135156159RD eter, staŃii

147160168TV eter, staŃii

inclusiv:

91621029810524Total,

200720082009

Numărul staŃiilor de radiocomunicaŃii  
(la sfârşitul perioadei)Serviciul
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1.2. Serviciul de coordonare şi notificare 
al frecvenŃelor/canalelor radio

În 2009 Centrul a coordonat  cu organele guvernamentale utilizarea în 
sectorul civil a 83 de frecvenŃe/canale. 

Notificarea frecvenŃelor/canalelor, după verificarea lor la conformitatea 
prevederilor Regulamentului RadiocomunicaŃii UIT, se efectuează prin 
înscrierea lor în Registrul internaŃional de frecvenŃe (BRIFIC), gestionat de 
către Biroul RadiocomunicaŃii (BR) UIT.  

În scopul notificării internaŃionale a asignărilor de frecvenŃă/canale, 
Centrul în 2009 a  expediat la BR pentru notificare 1.443 asignări de 
frecvenŃă, inclusiv în serviciul mobil terestru – 820, serviciul fix 452, 120 staŃii 
navale, fix prin satelit – 4, radiodifuziune sonoră terestră – 41, televiziune 
digitală terestră - 6. 

1

10

100

1000

2007 (Total 1128) 726 358 4 20 20

2008 (Total 1152) 714 342 20 50 26

2009 (Total 1443) 820 452 4 120 47

Mobil 
Terestru

Fix
Fix prin 
satelit

Statii 
Navale

TV&RD

Dinamica numărului de frecvenŃe radio expediate 
la BR UIT
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La 31 decembrie 2009 în Registrul internaŃional de frecvenŃe sunt înscrise 
9.680 frecvenŃe/canale (inclusiv şi în planurile ST61, GE84, GE06).

1.3. Serviciul de asigurare  al compatibilităŃii electromagnetice (CEM) a 
staŃiilor de radiocomunicaŃii. Radiomonitoringul. 

Măsurarea parametrilor tehnici 
de emisie ai staŃiilor de radiocomunicaŃii

În decursul anului 2009, în scopul evaluării corespunderii 
reglementărilor  în vigoare, prin intermediul staŃiilor fixe de monitoring ale 
Sistemului naŃional de monitoring al spectrului de frecvenŃe radio au fost 
efectuate 2196 măsurători ale parametrilor tehnici de emisie ai emiŃătoarelor 
radio şi parametrii ai 113 reŃele de televiziune prin cablu. 
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În  procesul efectuării măsurătorilor au fost depistate  338 de abateri ale 
parametrilor de emisie de la norme:

338444421Total

41077Mobil terestru

-22FIX

25
309

29
403

32
310

TV
RD

334432342Difuziune (total)

200920082007Serviciul

Abateri ale parametrilor

Analiza dinamicii abaterilor parametrilor tehnici indică o scădere
semnificativă a numărului abaterilor în serviciul difuziune. Una din cauzele 
persistării abaterilor în serviciul radiodifuziune este următoarea - operatorii 
multor staŃii de radiodifuziune, în scopul majorării volumului sunetului la 
recepŃie, măresc puterea semnalului stereo multiplex şi, ca consecinŃă, are 
loc mărirea valorii deviaŃiei de frecvenŃă faŃă de reglementările în vigoare.  

În serviciul mobil terestru numărul abaterilor fixate s-a micşorat 
considerabil din cauza schimbării parcului de staŃii radio învechite cu staŃii 
moderne
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În 2009 Centrul a depistat şi eliminat 449 perturbaŃii a staŃiilor şi 
reŃelelor de radiocomunicaŃii. 

Repartizarea perturbaŃiilor este indicată în tabel: 

449462333Total

441451326Mobil terestru (inclusiv CDMA,GSM,UMTS)  

222FIX

3
2
1
-

5
3
1
-

1
-
1
3

695Difuziune, total, 
inclusiv:
TV
MMDS
RD
CATV

200920082007
Anul

Serviciul

Analiza dinamicii perturbaŃiilor pe perioada 2007-2009 indică o 
stabilizare a numărului perturbaŃiilor, inclusiv în serviciul mobil terestru. 

Pe parcursul anului 2009, de către specialiştii Centrului, au fost 
depistate 29 de cazuri de exploatare neautorizată a staŃiilor de 
radiocomunicaŃii.

294525Total

253310Mobil terestru

-39ReŃele transport date (TD)

---FIX

225CATV

2
-

7
-

1
0

Difuziune
TV
RD

200920082007

Numărul staŃiilor de radiocomunicaŃii 
neautorizate

Serviciul
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Numărul relativ mare de exploatare neautorizată a staŃiilor de 
radiocomunicaŃii se menŃine  în serviciul mobil terestru. Cauzele acestei 
situaŃii sunt: 
� exploatarea staŃiilor de radiocomunicaŃii înainte de finalizarea procedurii 
de autorizare;
� considerenŃa unor utilizatori că utilizarea frecvenŃelor şi/sau a unor tipuri 
de staŃii de radiocomunicaŃii nu necesită autorizare. 

Pe parcursul anului 2009, la solicitarea agenŃilor economici, s-a 
efectuat  măsurarea  parametrilor tehnici ai staŃiilor şi reŃelelor de 
radiocomunicaŃii înainte de darea lor în exploatare. 

948780800Total

465StaŃii VSAT11

1918EmiŃătoare reŃele transport date10

2543462EmiŃătoare LRR9.

93179105
Intensitatea câmpului 
electromagnetic 

8.

149366316
StaŃii de radiocomunicaŃii – serviciul 
mobil

7.

--47StaŃii de bază CDMA6.

12510892StaŃii de bază GSM5.

281--StaŃii de bază UMTS4.

92827ReŃele TV - cablu3.

112044EmiŃătoare RD  2.

183022EmiŃătoare TV1.

200920082007Măsurători parametri№
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Dinamica numărului măsurătorilor parametrilor MRE indică, că în 
majoritatea serviciilor se observă o scădere, excepŃie fiind măsurările de 
dare în exploatare a staŃiilor de bază UMTS, GSM şi RRL. Această dinamică 
poate fi comentată în modul următor :
�în serviciul difuziune micşorarea numărului canalelor TV prin eter şi a 
frecvenŃelor RD calculate poate fi explicată prin:
�micşorarea disponibilităŃii spectrului de frecvenŃe radio, în special în zonele 
oraşelor, unde sunt concentraŃi majoritatea potenŃialilor solicitanŃi de prestare 
a serviciilor în domeniul respectiv;
� echilibrarea pe piaŃă între lansarea studiourilor noi de difuziune şi 
auditoriul preconizat, factor principal pentru începerea unor investiŃii în 
sectorul dat;
�orientarea spre extinderea ariilor de acoperire pentru programele existente.
�în serviciul televiziune prin cablu numărul măsurărilor de dare în 
exploatare a reŃelelor a scăzut considerabil din cauza, că localităŃile cu un 
număr atrăgător de abonaŃi potenŃial au fost deja acoperite cu serviciul 
CATV. Dezvoltarea CATV în localităŃile cu o populaŃie relativ mică şi 
respectiv cu un număr mic de abonaŃi potenŃiali, este mai lentă din cauza 
atractivităŃii mici pentru investiŃii.

1

10

100

1000

TV eter RD TV
cablu

st.
UMTS

st. GSM CDMA Mobil CEM TD LRR VSAT

2007 2008 2009

Dinamica măsurătorilor de dare în exploatare a MRE   
efectuate pentru anii 2007-2009 
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�în serviciul de telefonie mobilă datorită implementării reŃelelor 3G indicii 
respectivi au crescut considerabil la staŃiile de bază UMTS(3G) şi staŃiile 
LRR care asigură legătura între ele solicitate de a fi măsurate înainte de 
darea în exploatare. 

În 2009 au fost elaborate 122 caiete de sarcini şi expertizate 108
proiecte de instalare ale MRE.

Repartizarea caietelor de sarcini elaborate şi proiectelor expertizate
pe servicii este indicată în tabelă :

108157138122210180Total

3123359ReŃele transport date 

172711113129Fix

1420714339Mobil terestru

74

18
11
45

98

25
24
49

28

9
18
90

94

21
18
55

140

38
27
75

39

21
18
94

Serviciul difuziune, 
inclusiv:

TV eter, 
RD,
TV cablu

200920082007200920082007

Proiecte expertizateCaiete de sarcini
elaborateServiciul de 

radiocomunicaŃii

Numărul caietelor de sarcini elaborate şi proiectelor expertizate în 
anul 2009 este în scădere faŃă de anii precedenŃi. Scăderea se explică prin 
influenŃa crizei economice asupra domeniului. DiferenŃa dintre numărul 
expertizelor şi caietelor de sarcini se explică prin faptul că multe caiete de 
sarcini au fost eliberate către utilizatori la sfârşitul anului şi termenii de 
prezentare ai proiectelor încă nu au expirat. 
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1.4. Servicii  de certificare

În 2009 Centrul: 

� A efectuat evaluări  şi a  eliberat 337 certificate de conformitate ale 
produselor;

� A marcat cu marca de conformitate OC TIP – 160.300 produse;

� A efectuat 194 încercări de laborator  ale produselor de comunicaŃii 
electronice la compatibilitatea electromagnetică în scopul certificării;
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Marcarea produselor certificate
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Tipuri de echipamente testate in anul 2009

Echip. Transport date

Cap retea TV cablu

Statii radioreleu

Terminale telefonice radio

Statii de baza GSM CDMA
WCDMA
Emitatoare TV

Emitatoare radiodifuz

Emitatoare pentru paza , alarma

Statii radio VHF, UHF

Statii de sol VSAT

Altele (radiomicrofon,
calculatoare etc.)

În 2009 se constată o scădere a numărului certificatelor de 
conformitate ale produselor eliberate - 337 unităŃi, comparativ cu anul 2008 
– 467 un. şi a produselor marcate  - 2009 – 160.300 un., 2008 – 230.462 
un., care se explică prin diminuarea activităŃii economice a agenŃilor 
economici, care se ocupă cu importul şi comercializarea produselor TIC, 
cauzată de criza economică.

Creşterea numărului de expertize al documentelor pentru autorizarea 
importului produselor TIC (2009 – 1166 un. , 2008 – 1111 un.), poate fi 
cauzată de creşterea exigentei serviciului vamal, care solicită uneori de la 
importatori prezentarea AutorizaŃiilor de import pentru echipamentele 
certificate deja, sau care nu necesită certificare (elemente componente, 
piese de schimb, etc.).
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1.5.   Servicii  pentru încercările de certificare a echipamentelor 
de comunicaŃii electronice la compatibilitatea 

electromagnetică în LÎ CEM

În 2009 Centrul a efectuat 194
încercări de laborator  ale produselor 
de comunicaŃii electronice la 
compatibilitatea electromagnetică în 
scopul certificării lor.

În trimestrul II a avut loc 
evaluarea periodică a Laboratorului de 
încercări LÎ CEM de către experŃii 

Centrului de Acreditare în domeniul Evaluării conformităŃii Produselor, prin 
care a fost confirmată corespunderea Laboratorului cerinŃelor standardului 
SMEN ISO/CEI 17025: 2006. Certificat de acreditare nr. SAMD CAECP LÎ
01 079 din 25.03.2008

În 2009 Centrul a efectuat 194 încercări de laborator  ale produselor 
de comunicaŃii electronice la compatibilitatea electromagnetică în scopul 
certificării lor.

161
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Dinamica încercărilor de laborator efectuate 
pentru anii 2007- 2009

MenŃinerea numărului de încercări al produselor efectuate în LÎ CEM:

� 194 încercări pentru a. 2009;

� 193 încercări pentru a. 2008;

� 161 încercări pentru a. 2007

 se explică prin extinderea  nomenclatorului echipamentelor şi parametrilor 
supuşi încercărilor (terminale mobile GSM, măsurarea nivelul perturbaŃiilor 
industriale etc.).
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2. DEZVOLTAREA  ÎNTREPRINDERII ŞI  IMPLEMENTAREA
TEHNOLOGIILOR  NOI

Unul din aspectele importante ale activităŃii Centrului este activitatea 
de dezvoltare a întreprinderii şi de  implementare în procesul tehnologic a 
tehnologiilor noi. În 2009 a continuat activitatea de extindere şi modernizare 
al Sistemul naŃional de monitoring al spectrului de frecvenŃe radio (SNMSF). 
În scopul organizării zonei de acoperire al radio monitoringului a regiunilor 
Călăraşi – Teleneşti – Nisporeni - Ungheni şi Ştefan Vodă – Crocmaz -
Palanca în 2009 Centrul a instalat în localităŃile Corneşti şi Crocmaz şi a 
integrat în SNMSF două staŃii de monitoring operativ tip UMS100.
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2.1. Zonele de acŃiune ale  Sistemului naŃional de monitoring al 
spectrului de frecvenŃe radio din Moldova

Prin intermediul Sistemului naŃional de monitoring al spectrului de 
frecvenŃe radio (SNMSFR) sunt realizate următoarele sarcini, determinate 
de Regulamentul RadiocomunicaŃiilor al Uniunii InternaŃionale a 
TelecomunicaŃiilor (UIT): 
� Monitorizarea a-priori, care asistă activitatea de gestionare al spectrului 
de frecvenŃe radio, prin identificarea de frecvenŃe radio neocupate şi libere 
de interferenŃe într-o zonă geografică dată;

� Monitorizarea a-posteriori, care asistă activitatea de menŃinere în 
limitele normelor ai parametrilor de emisie autorizaŃi (puterea de emisie, 
lărgimea de bandă, deviaŃia de frecvenŃă la staŃiile RD, coeficientul de 
modulare la staŃiile TV şi alt.),  ai staŃiilor de radiocomunicaŃii prin 
măsurarea şi verificarea acestor parametri.   Această activitate asigură 
prevenirea funcŃionării anormale a emiŃătoarelor, fapt ce contribue la 
asigurarea recepŃiei calitative a semnalelor şi programelor difuzate, 
prevenirea   perturbaŃiilor reciproce  ale  staŃiilor de radiocomunicaŃii;

�Depistarea perturbaŃiilor şi staŃiilor de radiocomunicaŃii neautorizate.
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Monitorizarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul 
„Monitorizarea frecvenŃelor radio şi evaluarea parametrilor tehnici de emisie 
ai staŃiilor de radiocomunicaŃii de utilizare neguvernamentală ”

În prezent SNMSFR  are în componenŃa sa 12 staŃii fixe de 
radiomonitoring şi 4 staŃii mobile de radiomonitoring şi localizare a surselor 
de emisie. 
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2.2. Sistemul de triangulare 

Sistemul de triangulare al Centrului este un subsistem al SNMSF, 
care asigură localizarea surselor de emisie radio în mun. Chişinău.



RAPORT ANUAL 2009 25

2.3. Extinderea posibilităŃilor tehnologice de radiomonitoring şi 
încercări de certificare a echipamentelor de comunicaŃii 

electronice la compatibilitatea electromagnetică

În scopul extinderii posibilităŃilor tehnologice de radiomonitoring:
• staŃiile de radiomonitoring (SRM) Chişinău” şi  „BălŃi” au fost utilate cu 
echipament portabil de monitoring şi localizare a surselor de emisie pentru 
diapazoanele  până la 7,5 GHz;

• staŃia de radiomonitoring (SRM) „Baimaclia” a fost utilată cu echipament 
portabil de monitoring şi localizare a surselor de emisie pentru diapazoanele  
până la 3 GHz;

• a fost efectuată integrarea modulelor şi înnoirea softului „ROMES” pentru 
măsurători 3G şi WiMax în echipamentul de măsurare a reŃelelor digitale 
(GSM, 3G, CDMA, WiMax, DVB-T) de tip TSMU.

În 2009 a fost extins domeniul de acreditare al laboratorului de 
încercări şi nomenclatorul serviciilor prestate prin organizarea testării 
terminalelor mobile GSM900/1800, CDMA450, WCDMA FDD.  

A fost întrodusă metodica măsurării perturbaŃiilor industriale emise de 
echipamentele pentru tehnologii informaŃionale în conformitate cu 
standardul GOST 30805.22-2002 (CISPR 22:1997)

În 2009 la CNFR a fost  amenajat şi validat terenul pentru măsurarea 
perturbaŃiilor industriale.  

Pentru laboratorul de încercări au fost procurate şi implementate 
echipamente performante de măsură:

• receptorul ESCI – măsurători a perturbaŃiilor industriale conductive şi 
radiate, diapazon de frecvenŃe 9 kHz – 3000 MHz;

• echipament  CMU200 cu cameră ecranată - testarea terminalelor mobile 
pentru standardele GSM, UMTS, CDMA, Bluetooth.
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2.4  Sistemului InformaŃional automatizat 
„Registrul de stat al frecvenŃelor şi staŃiilor 

de radiocomunicaŃii” (SIA „RSFSR”)

În scopul realizării Hotărârii Colegiului MDI nr.9 din 16.07.09 „Despre 
aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului InformaŃional Automatizat 
„Registrul de stat al frecvenŃelor şi staŃiilor de radiocomunicaŃii” (SIA 
„RSFSR”) şi asigurării implementării acestui sistem, Centrul  a organizat 
elaborarea şi a implementat SIA „RSFSR”. 



RAPORT ANUAL 2009 27

SIA «RSFSR» reprezintă un sistem unic de evidenŃă pentru 
atribuirea benzilor de frecvenŃă, alocarea şi asignarea frecvenŃelor sau 
canalelor radio şi staŃiilor de radiocomunicaŃii.

Prin intermediul SIA «RSFSR» se asigură funcŃionalitatea următoarelor 
sarcini:

� crearea bazei de date actuale de documente relevante cu privire la 
atribuirea benzilor de frecvenŃă, alocarea şi asignarea frecvenŃelor radio în 
sectorul civil; 

� actualizarea bazei de date, conform datelor interdepartamentale, în 
procesul formării resurselor informaŃionale de stat; 

� organizarea controlului informaŃional a datelor, asigurarea acumulării şi 
stocării a informaŃiei de tipul şi cu calitatea stabilită prin intermediul 
mijloacelor tehnice şi soft speciale; 

� asigurarea protecŃiei datelor şi a securităŃii informaŃionale în cadrul 
formării şi exploatării sistemului; 

� crearea şi asigurarea funcŃionării bazei de date integrate 
interdepartamentale republicane cu privire la atribuirea benzilor de 
frecvenŃă, canalelor radio sau frecvenŃelor alocate şi asignate din 
Republica Moldova. 

În scopul executării calculului tarifelor, de către specialiştii Centrului
a fost elaborat şi implementat modulul de evidenŃă financiară „EFECT” în 
programul de administrare al spectrului de frecvenŃe radio ICS Manager.
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juridice şi fizice. 
Tarifele de prestare ale serviciilor sînt elaborate în baza 

metodologiei aprobate de către organul central de specialitate şi publicată în 
Monitorul Oficial nr.221-222/659 din 12.12.2008

3. ACTIVITATEA   ECONOMICĂ

          CNFR activează în baza 
autogestiunii depline prin 
prestarea serviciilor agenŃilor 
economici în conformitate cu 
Art.39(2,3) a Legii comunicaŃiilor
electronice nr.241-XVI din 
15.11.2007.
          CNFR prestează servicii 
în baza contractelor încheiate 
între CNFR şi persoanele  
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4. GESTIONAREA RESURSELOR  UMANE

La întreprindere lucrează - 68 (66,5) salariaŃi,
• Numărul angajaŃilor:

- cu studii superioare – 44,
- cu studii medii speciale – 10,
 - fără studii speciale (şoferi, dereticătoare etc.) – 14;
• Numărul angajaŃilor care au urmat  seminare şi cursuri de 

instruire/perfecŃionare – 8,
• Numărul angajaŃilor care utilizează calculatorul la locul de muncă – 45

În  2009 la întreprindere:

• au fost angajate  7 persoane,

• s-au eliberat – 5 persoane,

• au trecut examenul medical periodic  25 salariaŃi.

Pentru realizări profesionale în 2009:

�  unui lucrător al Centrului i-a fost decernat titlul onorific  “Maestru în 
tehnologia informaŃiei şi comunicaŃii”, 

�  trei lucrători au fost menŃionaŃi cu diploma de onoare a Ministerului, 
unsprezece – cu diploma de onoare  şi cadou de preŃ CNFR.

În 2009 Centrul a participat la elaborarea  poziŃiei AdministraŃiei 
ComunicaŃii (AC) a Republicii Moldova către diferite întruniri în domeniul 
administrării spectrului de frecvenŃe radio ale organismelor UIT, CEPT şi 
CRC. 

ReprezentanŃii Centrului au participat în  activitatea grupurilor şi 
comisiilor specializate ale CEPT (WGFM) şi CRC (pregătirea către WRC-12, 
implementarea TV digitale). 

În 2009 Centrul a analizat recomandările şi deciziile Comitetului 
european comunicaŃii electronice (ECC) în domeniul utilizării spectrului de 
frecvenŃe radio şi a pregătit propuneri de implementare în Ńară.    

Propunerile de modificare ale Tabelului naŃional al atribuirii benzilor 
de frecvenŃe radio, elaborate de către CNFR, sunt bazate pe recomandările 
şi deciziile UIT şi ECC
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4.1.  Participarea în procesul de perfecŃionare 

al cadrului juridico-normativ

În 2009 Centrul a organizat şi a asigurat elaborarea a trei reglementări 
tehnice: 

a) ” Televiziunea digitală. Sisteme, parametrii de bază şi metodele de 

     măsurări”; 

b) “ReŃele de distribuŃie prin cablu ale semnalelor de televiziune, 

     radiodifuziune sonoră şi transport date. Parametri de bază 

şi cerinŃe tehnice”; 

c) „Sisteme terestre fixe digitale de radiocomunicaŃii. Aranjamentele 

canalelor radio”  

          Prin Reglementarea tehnică (în continuare –RT)  “ Televiziunea 

digitală. Sisteme, parametrii de bază şi metodele de măsurări” se specifică 
parametrii, cerinŃele tehnice şi metodele de măsurători ale parametrilor  
emiŃătoarelor de televiziune digitală terestră, precum şi unii parametri 
generali ai sistemului DVB-T şi sistemelor de comprimare ale semnalului 
video şi sunet. 

În RT  “ReŃele de distribuŃie prin cablu ale semnalelor de televiziune, 

radiodifuziune sonoră şi transport date. Parametri de bază şi cerinŃe 

tehnice” sunt specificaŃi parametrii reŃelelor de distribuŃie prin cablu a 
semnalelor de televiziune, radiodifuziune sonoră şi transport date, 
specificarea valorile parametrilor, ce asigură compatibilitatea 
electromagnetică, precum şi selectarea şi aprobarea standardelor conexe 
la RT.

RT „Sisteme terestre fixe digitale de radiocomunicaŃii. 

Aranjamentele canalelor radio” a fost elaborată cu scopul armonizării 
utilizării spectrului de frecvenŃe radio în serviciul de radiocomunicaŃii fix 
terestru în sectorul civil al Republicii Moldova cu utilizarea europeană, 
precum şi pentru asigurarea folosirii raŃionale a spectrului de frecvenŃe 
radio – resursă naturală limitată. 
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          Reglementările tehnice au fost elaborate în temeiul prevederilor art. 
7 al Legii comunicaŃiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007, Planului de 
activitate al Ministerului Tehnologiilor InformaŃionale şi ComunicaŃiilor 
pentru 2009 (punctul 25.1), hotărârii Comitetului tehnic CT-29 
„ComunicaŃii electronice” din 24 decembrie 2008. 

RT au fost elaborate în baza standardelor ETSI, CENELEC, 
deciziilor, recomandărilor şi rapoartelor Comitetului European 
ComunicaŃii Electronice şi recomandărilor Uniunii InternaŃionale 
TelecomunicaŃii.

          Reglementările tehnice au fost transmise către Minister pentru 
examinare, aprobare şi publicare în Monitorul oficial.

În 2009 au fost elaborate, aprobate şi implementate următoarele 
instrucŃiuni (pentru uz intern):

a) „InstrucŃiunea cu privire la selectarea, calcularea şi planificarea       
frecvenŃelor radio pentru staŃiile de radiocomunicaŃii la bordul       navelor 
maritime şi fluviale”; 

b) „InstrucŃiunea cu privire la regimurile de monitorizare ale benzilor de  

frecvenŃe cu utilizarea opŃiunii “Limit Line” a programului ArgusMon”;

c) „ InstrucŃiunea privind calculul incertitudinii la măsurarea conductivă a 

nivelului perturbaŃiilor industriale cu receptorul de măsură ESCI”; 

d) „InstrucŃiunea privind calculul incertitudinii la măsurarea radiantă a 

nivelului perturbaŃiilor industriale cu receptorul de măsură ESCI”. 
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4.2. Sursele informaŃionale

1Sisteme informaŃionale automatizate în gestiune

1Pagini oficiale Web

41Utilizatori Internet

9Conexiuni la Internet

7Servere

11Computatoare utilizate la StaŃiile de Radiomonitoring

10Notebook

44Computatoare staŃionare(PC Workstation)

65Computatoare, total,inclusiv:

Cant.Resurse informaŃionale

În activitatea sa Centrul utilizează:
� o reŃea locală de transport date (LAN);
� reŃea de transport date de administrare şi control a staŃiilor de monitoring 
cu personal şi automate prin utilizarea tehnologiilor – ADSL+, GSM, E1, 
WiFi. 

Estimarea resurselor informaŃionale al Centrului sunt prezentate în 
tabela de mai jos:
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5. DISPOZIłII     FINALE

           Prin activitatea efectuată pe parcursul anului 2009, Centrul a 
asigurat îndeplinirea deplină a tuturor punctelor din ,,Planul măsurilor 
organizatorice de bază al Ministerului pentru anul 2009”  prevăzute după 
Centru, precum şi realizarea integrală al ,,Planului de activitate al CNFR 
pentru anul 2009” şi prevederilor stipulate în Contractul colectiv de muncă 
al CNFR pentru anul 2009.


