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                                                                                    APROBAT 
la şedinţa Consiliului de Administraţie al SNMFRSC   

                                                                  Preşedinte al Consiliului de Administraţie                                                              
                                                                                                                     

        
    Procesul verbal  nr. 4/2018            

                                                                            din 04 mai 2018   
 
 

                                                   C U P R I N S 
   
  MMoommeennttee  ddee  rreeffeerriinnţţăă..  

  
AAccttiivviittaatteeaa    ccoonndduucceerriiii  
  

11..  GGeessttiioonnaarreeaa  ssppeeccttrruulluuii  ddee  ffrreeccvveennţţee  rraaddiioo..  

11..11  Suportul dezvoltării sectorului de radiocomunicaţii. 

11..22  Aspectul tehnic al gestionării  spectrului  de frecvenţe  radio. 

11..33  Protecţia şi suportul internaţional al asignărilor de frecvenţă. 

11..44  Colaborări şi activităţi  internaţionale   în domeniul managementului 
spectrului de frecvenţe radio. 

22..  EEvviiddeennţţaa    ssttaaţţiiiilloorr    rraaddiioo..  

22..11  Încheierea şi reperfectarea contractelor cu beneficiarii serviciilor.  

22..22  Evidenţa MRE.  

33..  Monitorizarea spectrului  de frecvenţe radio şi asigurarea 
compatibilităţii  electromagnetice a spectrului de frecvenţe radio.  

33..11  DDeeppiissttaarreeaa,,  llooccaalliizzaarreeaa  şşii  eelliimmiinnaarreeaa  iinntteerrffeerreennţţeelloorr  pprreejjuuddiicciiaabbiillee..  

33..22  Monitorizarea benzilor de frecvenţă.  

33..33  Depistarea şi localizarea surselor de emisii neautorizate şi modificărilor 
neautorizate a parametrilor tehnici de emisie a staţiilor radio. 

33..44  Evaluarea instrumentală a parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de 
radiocomunicaţii.  

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

33..66  Efectuarea expertizei proiectelor SRC.  

33..77  Elaborarea şi punerea în aplicare a documentelor normative şi tehnologice. 
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44..  Evaluarea conformităţii produselor din domeniul comunicaţiilor 
electronice şi tehnologia informaţiei;  

44..11  Certificarea produselor în Organismul de certificare a produselor din 
telecomunicaţii, informatică şi poştă (OC TIP).  

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

    

55..  
  
55..11  
  
55..22  
  
66..  

EExxppllooaattaarreeaa  şşii  mmeenntteennaannţţaa  mmiijjllooaacceelloorr  tteehhnniiccee  şşii  rreessuurrsseelloorr  
iinnffoorrmmaaţţiioonnaallee  aallee  CCNNFFRR//SSNNMMFFRRSSCC  
Exploatarea/mentenanţa Sistemului Naţional de Monitoring al Spectrului de 
Frecvenţe Radio  (SNMSFR)  
Exploatarea/mentenanţa resurselor informaţionale  
  
DDeezzvvoollttaarreeaa    îînnttrreepprriinnddeerriiii  
şşii    iimmpplleemmeennttaarreeaa    tteehhnnoollooggiiiilloorr    iinnffoorrmmaaţţiioonnaallee..  

66..11  Dezvoltarea sistemului naţional de monitoring al  spectrului  de frecvenţe 
radio şi al Laboratorului de încercări  

66..22  Dezvoltarea  infrastructurii întreprinderii 

   

77..  Activitatea    economică. 

77..11  Structura  veniturilor. 

77..22  Volumul şi structura cheltuielilor. 

77..33  Defalcări  în bugetul de stat. 

   

88..  Gestionarea  resurselor  umane.  Securitatea şi  sănătatea în muncă. 

8.1 Resurse umane. 

8.3 Perfecţionarea profesională a personalului OC TIP şi LÎ CEM 

8.2 Securitatea şi sănătatea în muncă. 

99..  SSuuppoorrtt    jjuurriiddiicc  îînn  rreellaaţţiiiillee  ccoonnttrraaccttuuaallee..  

1100..  DDiissppoozziiţţiiii          ffiinnaallee..  
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                                      MMOOMMEENNTTEE  DDEE  RREEFFEERRIINNŢŢĂĂ  
   
Raportul pentru anul 2017 al Instituţiei Publice „Serviciul Naţional de 

Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice” (SNMFRSC) (în 
continuare - Raport) reprezintă sinteza activităţii instituţiei în anul 2017, activitate 
care este prezentată în contextul realizării obiectivelor trasate în Planul de 
activitate  pentru anul 2017 al  ÎS “Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio“ 
(CNFR), care conform prevederilor Hotărârii Guvernului RM nr.100 din 24.02. 
2017 a fost  reorganizată în IP SNMFRSC.    

Ca şi structură  Raportul se axează pe principalele direcţii de activitate ale 
CNFR/SNMFRSC:  

• activitatea conducerii; 
• gestionarea spectrului de frecvenţe radio;  
• evidenţa staţiilor radio; 
• monitorizarea spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilităţii 

electromagnetice a spectrului de frecvenţe radio;  
• evaluarea conformităţii  produselor din domeniul comunicaţiilor electronice şi 

tehnologia informaţiei; 
• dezvoltarea întreprinderii şşii    iimmpplleemmeennttaarreeaa    tteehhnnoollooggiiiilloorr    iinnffoorrmmaaţţiioonnaallee..; 
• activitatea economică  şi financiară; 
• gestionarea resurselor umane, securitatea şi sănătatea în muncă, suportul 

juridic în relaţiile contractuale. 
 

                             ACTIVITATEA  CONDUCERII  
 
  Promovînd o mai mare eficienţă şi productivitate a instituţiei şi pentru   a 
asigura îndeplinirea  sarcinilor de bază a CNFR/SNMFRSC, în conformitate cu 
prevederile Statutului şi a Contractului Colectiv de Muncă (CCM) al CNFR, 
precum şi a sarcinilor trasate de organul central de specialitate, administraţia, pe 
parcursul anului, a întreprins următoarele măsuri administrativ-organizatorice, 
financiare, de planificare şi control : 
        

1.  Pe parcursul anului 2017 au fost emise ordine, dispoziţii, decizii privind 
administrarea activităţii CNFR/SNMFRSC în contextul îndeplinirii funcţiilor şi 
sarcinilor stipulate în Legea comunicaţiilor electronice şi a Statutului  
CNFR/SNMFRSC. Au fost elaborate documentele şi întreprinse acţiunile 
necesare reorganizării Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe 
Radio” în Instituţia Publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor 
Radio” 
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        2.   Au fost elaborate şi aprobate următoarele Planuri de activitate: 
• Planul de activitate al ÎS „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” pentru 

anul 2017, aprobat de Consiliul de administraţie al CNFR, proces verbal 
nr.8/2016 din 21 decembrie 2016; 

• Planuri  de activitate anuale şi lunare ale subdiviziunilor din cadrul CNFR 
aprobate de către Directorul general ; 

• Planuri anuale de organizare a cursurilor de perfecţionare profesională a 
colaboratorilor in secţii; 

• Planul anual de activităţi privind măsurile de securitate a muncii şi a 
situaţiilor excepţionale. 

 
         3. A fost asigurată realizarea planurilor adoptate, monitorizată îndeplinirea 
activităţilor planificate şi  întocmite rapoarte: 
 
• Rapoarte  de activitate ale ÎS „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” 

pentru trimestrul I, semestrul I, pentru 9 luni de activitate şi pentru anul 2017, 
care ulterior au fost prezentate trimestrial spre examinare Consiliului de 
Administraţie a CNFR; 

• Rapoarte financiare, prezentate organelor de stat (Inspectoratul Fiscal, Biroul 
de Statistică); 

• Rapoarte lunare de activitate ale secţiilor din cadrul  CNFR/SNMFRSC; 
• Rapoarte de activitate a subdiviziunilor din cadrul CNFR/SNMFRSC pentru 

trimestrul I, semestrul I, pentru 9 luni de activitate şi rapoarte anuale. 
 

             4.  Săptămînal au avut loc  şedinţe volante cu participarea conducerii 
CNFR/SNMFRSC şi 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 evidenţiate, trasate sarcini noi, au fost desemnate persoane 
responsabile şi termeni concreţi  pentru realizare.  

            5. Au fost realizate integral obligaţiunile Angajatorului prevăzute în CCM 
al CNFR la nivel de unitate pentru anii 2016-2019, planificate pentru anul 2017.  

  6. Au fost efectuate la timp şi în totalitate achitările salariale, achitările 
plăţilor în bugetul de stat şi alte plăţi obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

            7. Au fost desfăşurate activităţi de dezvoltare a întreprinderii, inclusiv 
organizarea, demararea, finanţarea şi supravegherea construcţiei Complexului 
CNFR/SNMFRSC de pe str. N. Dimo 22, or. Durleşti, modernizarea şi 
perfecţionarea Sistemului Naţional de  Radiomonitoring, a fost iniţiată proiectarea 
şi achiziţionarea Camerei semianecoice cu mijloace de măsurare pentru dotarea 
Laboratorului de Încercări.  
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   8. A fost organizată  şi  efectuată  inventarierea anuală a elementelor de 
activ şi pasiv ale CNFR/SNMFRSC. 

            9. În conformitate cu reglementările în vigoare, a fost efectuată 
achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare pentru activitatea 
CNFR/SNMFRSC (licitaţii deschise - 1, cereri a ofertelor de preţuri -2, negocierea 
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare-3, concurs pentru selectarea 
serviciilor de auditare a situaţiei financiare- ). 
          10. Drept răspuns la solicitările organului central de specialitate şi ale altor 
organe ale administraţiei publice centrale a fost organizată examinarea şi avizarea 
proiectelor documentelor normative şi legislative (Legi, Hotărîri de Guvern, 
Regulamente, standarde, etc.). 
 
           Principalele riscuri ale CNFR/SNMFRSC  
 
     1. Modificarea actelor normative şi legislative, care în consecinţă duc la 
necesitatea de a reorganiza unele activităţi prin restrîngerea şi chiar excluderea lor 
(activitatea de certificare, ce ţine de eliberarea mărcilor naţionale de conformitate, 
restrângerea utilizării standardelor GOST pentru serviciile de încercări, etc.); 
     2. Reţinerea achitărilor pentru serviciile prestate de CNFR/SNMFRSC, conform 
contractelor încheiate (datoriile debitoare), precum şi încetarea activităţii agenţilor 
economici cu care CNFR/SNMFRSC are încheiate contracte de prestare a 
serviciilor  (insolvabilitatea debitorilor);  
     3. Lipsa accesului pe teritoriile din stânga Nistrului ale Republicii Moldova şi 
ca rezultat  imposibilitatea executării atribuţiilor legale ale CNFR/SNMFRSC pe 
teritoriul respectiv; 
     4. Tergiversarea termenilor de executare a lucrărilor efectuate de către agenţii 
economici pentru necesităţile CNFR/SNMFRSC conform contractelor încheiate 
(construcţii, reparaţii, servicii). 
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11..  GGEESSTTIIOONNAARREEAA  SSPPEECCTTRRUULLUUII  DDEE  FFRREECCVVEENNŢŢEE  RRAADDIIOO  
  

       Spectrul de frecvenţe radio fiind patrimoniu naţional al statului reprezintă un 
factor cheie în furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. 
Gestionarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio reprezintă factorul principal 
de propulsie  în implementarea şi utilizarea tehnologiilor şi serviciilor avansate în 
comunicaţiile electronice şi are o importanţă strategică pentru asigurarea utilizării 
optime a acestei resurse, îndreptată spre  satisfacerea   necesităţilor societăţii. 

  CNFR/SNMFRSC realizează gestionarea tehnică a spectrului de frecvenţe 
radio prin planificarea, calcularea compatibilităţii electromagnetice, avizarea 
asignării frecvenţelor şi a canalelor radio şi monitorizarea utilizării acestora. 

    În acest compartiment sunt menţionate activităţile întreprinse de către 
CNFR/SNMFRSC în anul 2017 pentru realizarea obiectivului gestionării eficiente 
a spectrului de frecvenţe radio în conformitate cu prevederile Planului de activitate 
al CNFR pentru anul 2017.  

 
11..11  SSuuppoorrttuull  ddeezzvvoollttăărriiii  sseeccttoorruulluuii  ddee  rraaddiiooccoommuunniiccaaţţiiii  

        În vederea utilizării efective a spectrului de frecvenţe radio şi evitării creării 
interferenţelor, sunt stabilite un şir de prevederi, atât în legislaţia naţională – 
Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţă (TNABF), Legea 
comunicaţilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, Programul de management 
al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 116 din 11.02.2013 şi Programul privind tranziţia de la televiziunea 
analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 240 
din 08.05.2015 şi altele, cît şi în legislaţia internaţională - Regulamentul 
Radiocomunicaţii al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, Acordurile 
regionale multilaterale („Geneva-75”, „Geneva-84”, „Geneva-06”, etc.). 
       CNFR/SNMFRSC realizează gestionarea tehnică a benzilor de frecvenţe 
atribuite prin TNABF pentru utilizarea neguvernamentală sau partajată. Obiectivul 
principal al CNFR/SNMFRSC în acest sens, este asigurarea compatibilităţii 
electromagnetice între staţiile de radiocomunicaţii, utilizarea raţională şi eficientă a 
spectrului de frecvenţe radio şi prevenirea interferenţelor prejudiciabile în reţelele 
de radiocomunicaţii autorizate.   

       La indicaţia organului central de specialitate, au fost identificate problemele 
ce ţin de  domeniul de competenţa al CNFR/SNMFRSC legate de procesul de 
reglementare a conflictului transnistrean şi au fost pregătite propuneri de 
soluţionare ale acestora. 

        La indicaţia organului central de specialitate, au fost examinate proiectele 
de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind modificarea 
Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din 
banda de frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de 
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comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune, multiplexelor 
naţionale A şi B şi au fost prezentate unele obiecţii pe marginea acestora. 
            În baza Hotărârii Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio nr. 4 din 
9.03.2017, au fost traduse modificările şi completările la TNABF în limba rusă şi 
engleză. A fost organizată publicarea modificărilor şi completărilor respective în 
limba de stat şi în limba rusă, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, care 
ulterior au fost publicate  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 128-132 
din 21 aprilie 2017.  Ediţia modificată a TNABF 2017 a fost tipărită în limba de 
stat, limba rusă şi engleză. A fost organizată perfectarea formatului ediţiei 
modificate a TNABF în formatul .xml, care a fost plasată  pe portalul european al 
informaţiei de spectru (EFIS, ECO). 
 

11..22  AAssppeeccttuull    tteehhnniicc  aall  ggeessttiioonnăărriiii    ssppeeccttrruulluuii    ddee  ffrreeccvveennţţee    rraaddiioo..  

În conformitate cu competenţele sale, stipulate în Legea comunicaţiilor 
electronice nr. 241 din 15.11.2007,  CNFR/SNMFRSC prestează serviciul de 
selectare, calculare şi planificare a frecvenţelor şi/sau canalelor radio în 
conformitate cu TNABF. Ca rezultat al acestui serviciu, CNFR/SNMFRSC 
eliberează Avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio. În rezultatul  
prestării serviciului respectiv pe parcursul anului 2017 au fost avizate conform 
solicitărilor 903 asignări de frecvenţă pentru diferite servicii. În acest context se 
înscriu: 

� 57 frecvenţe în serviciul Mobil terestru, inclusiv 7 benzi de frecvenţe pentru 
sistemul WAS/RLAN în 5GHz); 
� 712 frecvenţe radio pentru serviciul fix, inclusiv 700 frecvenţe avizate pentru 
liniile radioreleu în cadrul reţelelor de telefonie mobilă; 
� 106 frecvenţe în serviciul mobil maritim; 
� 10 frecvenţe radio pentru radiodifuziune sonoră; 
� 12 canale pentru staţiile TV (9 – TV digital, 2 – TV digital (testare), 1 – TV 
analogic (modificarea parametrilor));  
� 11 canale MMDS (modificarea parametrilor tehnici); 
��  6 frecvenţe pentru staţiile de sol din serviciul fix prin satelit..  

     Totodată, au fost eliberate 137 autorizaţii  pentru staţii de bord în serviciul mobil 
maritim cu codurile de identificare şi semnalele de apel respective şi au fost avizate 
19 indicative de apel în serviciul amator. 
 

Dinamica numărului asignărilor de frecvenţe avizate  
pentru mijloacele electronice conform solicitărilor 

 Mobil 
terestru 

Fix Fix prin 
satelit 

RD TV eter 
analogic 

Staţii 
navale 

2015 54 522 11 14 1 273 
2016 106 945 11 12 3 233 
2017 57 712 6 10 1 137 
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      La etapa de implementare a staţiilor de bază în cadrul reţelelor de comunicaţii 
mobile celulare, pentru a asigura respectarea condiţiilor speciale de licenţă la 
compartimentul cerinţelor tehnice pentru compatibilitatea electromagnetică , 
CNFR/SNMFRSC a analizat şi coordonat parametrii tehnici pentru staţiile de bază 
(BTS): 

� BTS 2G – 26 ;  
� BTS 3G – 550  ;  
� BTS 4G – 118 .  

 
Dinamica numărului staţiilor de bază ale sistemelor mobile celulare calculate 

la compatibilitatea electromagnetică 
 GSM900/1800 UMTS LTE 

2015 94 561 762 
2016 151 685 393 
2017 26 550 118 

   
11..33    PPrrootteeccţţiiaa  iinntteerrnnaaţţiioonnaallăă  aa  aassiiggnnăărriilloorr  ddee  ffrreeccvveennţţăă..  

În scopul protecţiei internaţionale a asignărilor de frecvenţă pe parcursul 
anului 2017 au fost selectate 1039 asignări de frecvenţe şi expediate solicitările de  
notificare a asignărilor de frecvenţe radio naţionale la Biroul Radiocomunicaţiilor 
al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (BR UIT) pentru înregistrarea 
acestora în Registrul principal internaţional a frecvenţelor radio (MIFR): 

� 776 frecvenţe în serviciul mobil-terestru, înregistrate -  776  ; 
� 130 frecvenţe în serviciul fix, înregistrate - înregistrate - 130; 
� 133 staţii în serviciul mobil maritim şi fluvial, înregistrate - 133. 

 
 

Dinamica numărului asignărilor de frecvenţă radio notificate la BR UIT 
 

 Mobil terestru Fix Staţii navale 
2015 1410 184 67 
2016 737 136 85 
2017 776 130 133 

    
   În scopul protecţiei asignărilor de frecvenţe naţionale pentru asigurarea 

compatibilităţii electromagnetice au fost examinate secţiile speciale din circularele 
UIT BR IFIC: 

- 26 secţii speciale privind serviciile de radiodifuziune terestră: GE75/157 
(BR IFIC 2842), GE84/246 – GE84/257  (BR IFIC 2833 - 2855),  GE06/125 
– GE06/137 (BR IFIC 2834 – 2858), în rezultatul examinării acestora: 
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     - au fost pregătite şi expediate scrisori la BR UIT cu obiecţii cu privire la  20 
staţii RD din Ucraina şi 1 staţie RD din România în vederea  protecţiei staţiilor de 
radiodifuziune din Republica Moldova;  

- au fost coordonate 31 asignări de frecvenţe pentru staţiile de televiziune 
digitală din Ucraina, fiind convertate din alocările digitale înscrise în planul GE06 
după Ucraina. 

 Totodată, au fost examinate solicitări de coordonare a 64 asignări de 
frecvenţă RD din partea Ucrainei,  1 asignare de frecvenţă RD din Polonia, 2 
asignări de frecvenţă RD din România, 100 alocări TV digitală din Bulgaria . Au 
fost expediate răspunsuri privind coordonarea acestor staţii. 

 

11..44      CCoollaabboorrăărrii    şşii  aaccttiivviittăăţţii    iinntteerrnnaaţţiioonnaallee  îînn  ddoommeenniiuull  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  
ssppeeccttrruulluuii  ddee  ffrreeccvveennţţee  rraaddiioo  

  
Pentru a armoniza procesele de gestionare a spectrului de frecvențe radio cu 

cele internaționale și regionale, armonizării utilizării spectrului de frecvenţe radio 
la nivel regional şi în scopul aplicării a celor mai bune practici internaţionale în 
domeniul managementului tehnic al spectrului de frecvenţe radio, specialiştii 
CNFR/SNMFRSC pe parcursul anului 2017 au participat la diverse forumuri, 
ședințe, seminare internaționale, și anume: 

- reprezentantul CNFR/SNMFRSC a participat la lucrările şedinţei grupului 
de lucru de experţi pe probleme ce ţin de utilizarea spectrului de frecvenţe 
(Spectrum Expert Working Group - SEWG), organizată  de Reţeaua Autorităţilor  
de  Reglementare  din  Ţările  Parteneriatului  Estic  al  Comisiei  Europene; 

  - a fost efectuată pregătirea şi participarea la Seminarul regional al Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) „Gestionarea utilizării spectrului de 
frecvenţe radio şi comunicaţii de bandă largă”; 

   - reprezentanţii  CNFR/SNMFRSC au participat la lucrările sesiunii grupului 
de studiu ITU-R SG1 „Managementul spectrului” şi sesiunile grupurilor de lucru 
ITU-R WP1A  „Tehnici de inginerie a spectrului”, WP1B „Metodologiile şi 
strategiile economice al managementului spectrului”, WP1C  „Monitoringul 
spectrului”.  

- reprezentantii  CNFR/SNMFRSC au participat la lucrările şedinţei a 4-a a 
Grupului de lucru al CEPT  în vederea pregătirii  către Conferinţa Mondială a 
Radiocomunicaţiilor; 

- reprezentantul CNFR/SNMFRSC a participat la lucrările Conferinţei 
Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor „Managementul utilizării spectrului de 
frecvenţe radio” si a atelierului de lucru “Aplicarea practică a Regulamentului 
Radiocomunicaţiilor”; 
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- Experţii în radiomonitoring ai SNMFRSC au participat la două sesiuni de 
lucru al grupului de lucru „Monitoring and Enforcement” FM22/ECC/CEPT 
petrecute sub egida CEPT în Letonia şi Danemarca; 

- Specialiştii în testarea reţelelor mobile celulare şi certificare au participat la 
forumul internaţional MNT ( Mobile Network Testing) organizată în Munchen, 
Germania. 

- În scopul schimbului de experienţă, specialiştii în domeniul 
radiomonitoringului au participat la o şedinţă de lucru cu specialiştii Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Iaşi, 
România.   
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                   22..    EEVVIIDDEENNŢŢAA    SSTTAAŢŢIIIILLOORR    RRAADDIIOO  

  
    Una dintre funcţiile principale ale CNFR/SNMFRSC, conform  Legii 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, este evidenţa staţiilor de 
radiocomunicaţii şi asigurarea relaţiilor contractuale cu utilizatorii spectrului de 
frecvenţe radio în scopul prestării serviciilor de asigurarea compatibilităţii 
electromagnetice. 

         2.1.   Încheierea şi reperfectarea contractelor cu beneficiarii serviciilor 

 La data de 31.12.2017  CNFR/SNMFRSC întreţine relaţii contractuale de 
asigurare a compatibilităţii electromagnetice a staţiilor şi reţelelor de 
radiocomunicaţii cu  411  agenţi economici şi sunt încheiate 646 contracte. 
 În anul 2017 au fost încheiate 35  contracte noi cu utilizatorii mijloacelor 
radioelectronice de emisie (MRE). 
 Este de menţionat faptul, că au fost reperfectate 33  contracte şi întocmite 15 
acorduri adiţionale la contracte. 
 Conform cererilor utilizatorilor MRE, au fost reziliate 51 contracte şi 
expediate scrisori de încetare a activităţii.   
 Repartizarea contractelor pe tipuri de staţii şi reţele de radiocomunicaţii este 
prezentată în tabelul nr.1. 

Tabelul 1. 

 

 

Tipul staţiei / reţelei 
Număr  

de 
contracte 

Tipul staţiei / reţelei Număr  
de contracte 

Staţii de navă 
Linii Radio Releu  
Sisteme Transport Date 
Staţii TV eter, terestru 
Staţii RD eter, terestru 
Reţele de pază 
Staţii convenţional SX,DX  
Staţii de sol VSAT 
Staţii în 27MHz, 446 MHz 
Sisteme MMDS (2,3 GHz) 

 

160  
20  
21  
20  
50  
68  

285  
8   
3   
2  
 
 

Orange Moldova SA,    
inclusiv: 
- 800/900/1800 MHz 
- LTE 2600MHz 
- UMTS 2100 MHz 
Moldcell SA,    inclusiv: 
- 800/900/1800 MHz 
- LTE 2600 MHZ 
- UMTS 2100 MHZ 
Moldtelecom SA, 
inclusiv: 
- 900/1800 MHz 
- CDMA 450 MHz 
- UMTS 2100 MHZ 

3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
 
1 
1 
1 
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2.2 Evidenţa MRE 

Numărul mijloacelor radioelectronice (fără terminale GSM şi CDMA), aflate la 
evidenţa   CNFR/SNMFRSC la data de 31.12.2017, este prezentat  în tabelul nr.2. 

 
Tabelul 2. 

  
Denumirea 

Numărul mijloacelor radioelectronice 
 (la sfârşitul perioadei) 

2017 2016 2015 
Total, 16994 16221 15366 

inclusiv:    
TV eter, staţii analog/digitale 183/19 194/10 198/10 
RD eter, staţii 221 205 224 
(BTS, repetoare), inclusiv: 
GSM 
CDMA 
UMTS 
LTE  

8800 
2174 
431 

4127 
2068 

8233. 
2151 
431 

3810 
1841 

6972 
2058 
431 

3508 
975 

Simplex, staţii 2712 2692 2862 
Duplex, staţii 385 292 516 
Liniile de radioreleu, emiţătoare 3856 3675 3688 
27 MHz şi 446 MHz, staţii 21 45 53 
Staţii de navă 160 239 234 
MMDS,   staţii/canale 22 2/22 2/22 
Staţii de sol (VSAT) 10 13 13 
Reţele transport date prin radiomodeme 145 146 121 
Reţele a sistemelor de pază 68 71 77 
DECT, emiţătoare 7 7 7 
R/locator, staţii 10 10 10 
Amator, staţii 375 367 359 
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3.  MONITORIZAREA SPECTRULUI  DE FRECVENŢE RADIO ŞI 
ASIGURAREA COMPATIBILITĂŢII  ELECTROMAGNETICE A 

SPECTRULUI DE FRECVENŢE RADIO  
 

Pe parcursul anului 2017 activitatea în domeniul monitorizării şi asigurării 
compatibilităţii electromagnetice a spectrului de frecvenţe radio a fost desfăşurată 
în conformitate cu Planul de activitate al CNFR şi conform sarcinilor  funcţionale. 

Activitatea în domeniul monitorizării spectrului de frecvenţe radio a fost 
axată pe obiectivul garantării disponibilităţii spectrului de frecvenţe radio pentru 
serviciile de radiocomunicaţii implementate şi serviciile planificate pentru 
implementare. Principalele acţiuni întreprinse pentru realizarea obiectivului 
menţionat au fost orientate spre: 

� asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor şi reţelelor de 
radiocomunicaţii, care se află la evidenţa CNFR/SNMFRSC, precum şi 
executarea acţiunilor necesare pentru punerea în exploatare a staţiilor şi reţelelor 
noi;  

� monitorizarea continuă a spectrului de frecvenţe radio, prin intermediul 
Sistemului naţional de monitoring al frecvenţelor radio (SNMFR), în scopul 
menţinerii sub control a situaţiei electromagnetice pe întreg teritoriul republicii, 
precum şi protejării asignărilor de frecvenţă naţionale şi celor din ţările vecine;   

� analiza gradului de disponibilitate al spectrului în benzi de frecvenţe  
determinate cu scopul identificării potenţialului necesar pentru facilitarea 
implementării tehnologiilor noi de radiocomunicaţii; 

� monitorizarea parametrilor tehnici de emisie ai SRC aflate la evidenţa 
CNFR/SNMFRSC, în scopul identificării abaterilor de la valorile avizate, 
respectării obligaţiilor cuprinse în condiţiile speciale de licenţă pentru utilizarea 
frecvenţelor/canalelor radio şi în reglementările tehnice din domeniul 
comunicaţiilor electronice; 

� fixarea, identificarea şi localizarea emisiilor neautorizate prin  întreprinderea 
acţiunilor pentru stoparea activităţii acestora în limita competenţelor şi 
atribuţiilor CNFR/ SNMFRSC; 

� investigarea, la solicitarea utilizatorilor SRC, a cazurilor de perturbaţii şi/sau 
interferenţe prejudiciabile, cu depistarea, localizarea, identificarea şi 
întreprinderea măsurilor necesare pentru excluderea acestora în limita 
competenţelor şi atribuţiilor CNFR/SNMFRSC; 

� efectuarea măsurătorilor intensităţii câmpului electromagnetic (ICEM) în 
amplasamente indicate, în vederea investigării mediului electromagnetic în 
regiunea respectivă pentru asigurarea suportului administrativ în procesul de 
gestionare şi planificare al spectrului de frecvenţe radio. 
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     Obiectivele şi sarcinile planificate pentru anul 2017, trasate în conformitate cu 
planurile  de activitate ale CNFR/SNMFRSC în domeniul monitorizării şi 
asigurării compatibilităţii electromagnetice a spectrului de frecvenţe radio, au fost 
realizate în totalitate. 

33..11      DDeeppiissttaarreeaa,,  llooccaalliizzaarreeaa  şşii  eelliimmiinnaarreeaa  iinntteerrffeerreennţţeelloorr  pprreejjuuddiicciiaabbiillee  

 În anul 2017, de la utilizatorii SRC, au fost recepţionate: 
• 43 solicitări cu privire la investigarea cazurilor de prezenţă a perturbaţiilor, care 

afectează funcţionarea normală a SRC; 
• 9 solicitări operative prin telefon, cu privire la localizarea surselor de 

interferenţă, prin intermediul complexului de triangulare şi localizare a surselor 
de emisie, instalat în mun. Chişinău.  

Repartizarea numărului de solicitări cu privire la prezenţa interferenţelor şi 
perturbaţiilor, divizat pe servicii, este prezentată în tabelul nr. 3. 

 
Tabelul 3 

Serviciul Solicitări 
Surse de 

perturbaţii fixate 
Difuziune  1 0 
Fix 1 0 
Mobil terestru 17 5 
Reţele de comunicaţii mobile celulare 19 34 
Radar meteorologic 2 6 
Alte tipuri 3 3 

TOTAL 43 48 
Solicitări operative prin telefon cu 
privire la localizarea surselor de 
interferenţă prin intermediul sistemului 
de triangulare „Chişinău” 

9 0 

Analiza statistică a rezultatelor investigaţiilor efectuate: 

� în serviciul difuziune a fost recepţionată 1 solicitare cu privire la  
perturbaţii, în rezultatul investigaţiilor surse perturbătoare nu au fost depistate;  

� în serviciul fix a fost investigată 1 solicitare cu privire la perturbaţii, însă 
surse perturbătoare nu au fost fixate;  

� în serviciul mobil terestru au fost investigate 17 cazuri de perturbare a 
reţelelor de radiocomunicaţii, dintre care doar în 5 cazuri au fost fixate şi stopate în 
total 5 surse de emisii perturbătoare. În restul cazurilor, emisiile perturbătoare au  
fost de scurtă durată şi nu s-au mai repetat sau perturbaţiile au fost provocate de  
defectarea circuitelor  de recepţie a staţiilor  de radiocomunicaţii.  
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�  în reţelele de comunica ii mobile celulare

cu privire la afectarea în total a 
afectate au fost staţiile UMTS900 (banda E
republicii, funcţionarea c rora este perturbat  de c tre re elele de comunica ii 
mobile celulare CDMA8
Nistrului. La fel ca şi în anii preceden i, o buna parte din sta ii
ca afectate au fost staţiile UMTS2100 interferate de c tre echipamentele DECT 6.0

 În comparaţie cu anul 2016, în anul 2017 a fost înregistrat  o cr
nesemnificativă a solicit rilor de investigare a cazurilor de perturba ii de la 
operatorii reţelelor de comunica ii mobile celulare i 
terestru.  

       3.2  Monitorizarea benzilor de frecven

  În vederea verificării corespunderii parametrilor tehnici de emisie valorilor 
avizate, determinării gradului de ocupare a spectrului i 
emisiilor neautorizate, pe parcursul anului 2017 a fost efectuat  monitorizarea 
spectrului de frecvenţe radio pentru serviciile de radiocomunica ii dup  cum 
urmează: 

� în serviciul mobil terestru 

efectuate 74 monitorizări (în 37 localităţi de 2 ori pe an), la fel au fost monitorizate 
73 reţele de radiocomunica ii transmisie date (sisteme de paz ) ale 
pază, au fost depistate 3

Dinamica solicit rilor de investiga ii a perturba iilor
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în re elele de comunicaţii mobile celulare au fost recep ionate 
cu privire la afectarea în total a 104 staţii de bază. Majoritatea sta iilor de baz
afectate au fost staţiile UMTS900 (banda E-GSM) amplasate la hotarul de est al 
republicii, func ionarea cărora este perturbată de către reţelele de comunica ii 
mobile celulare CDMA850 amplasate pe teritoriul Ucrainei şi 
Nistrului. La fel ca şi în anii precedenţi, o buna parte din staţii

fost staţiile UMTS2100 interferate de către echipamentele DECT 6.0

În compara ie cu anul 2016, în anul 2017 a fost înregistrat  o cr
nesemnificativ  a solicitărilor de investigare a cazurilor de perturba ii de la 
operatorii re elelor de comunicaţii mobile celulare şi a celor din serviciul mobil 

3.2  Monitorizarea benzilor de frecvenţe 

În vederea verificării corespunderii parametrilor tehnici de emisie valorilor 
avizate, determin rii gradului de ocupare a spectrului şi a  fixării 
emisiilor neautorizate, pe parcursul anului 2017 a fost efectuat  monitorizarea 

i de frecvenţe radio pentru serviciile de radiocomunica ii dup  cum 

în serviciul mobil terestru – benzile 150-168,5 MHz şi 390
monitorizări (în 37 localităţi de 2 ori pe an), la fel au fost monitorizate 

re ele de radiocomunicaţii transmisie date (sisteme de pază) ale 
3 retranslatoare neautorizate;  
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au fost recepţionate 19 solicitări 
baz . Majoritatea staţiilor de bază 

GSM) amplasate la hotarul de est al 
republicii, func ionarea c rora este perturbat  de c tre reţelele de comunicaţii 

0 amplasate pe teritoriul Ucrainei şi în zona din stânga 
Nistrului. La fel ca i în anii preceden i, o buna parte din staţiile de bază declarate 

fost sta iile UMTS2100 interferate de c tre echipamentele DECT 6.0 

În compara ie cu anul 2016, în anul 2017 a fost înregistrată o creştere 
nesemnificativ  a solicit rilor de investigare a cazurilor de perturbaţii de la 

celor din serviciul mobil 

În vederea verific rii corespunderii parametrilor tehnici de emisie valorilor 
fixării în acelaşi timp a 

emisiilor neautorizate, pe parcursul anului 2017 a fost efectuată monitorizarea 
i de frecven e radio pentru serviciile de radiocomunicaţii după cum 

168,5 MHz şi 390-470 MHz au fost 
monitoriz ri (în 37 localităţi de 2 ori pe an), la fel au fost monitorizate 

re ele de radiocomunica ii transmisie date (sisteme de pază) ale 59 companii de 
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� în serviciul mobil terestru – sisteme WAS/RLANs în benzile de frecvenţe 
2400 - 2483,5 MHz şi 5470 - 5725 MHz, au fost efectuate 38 monitorizări (în total 
36 localităţi, în mun. Chişinău şi Bălţi de 2 ori pe an), au fost fixate 2 reţele 
neautorizate;   

� prin intermediul staţiilor mobile de monitoring au fost monitorizate benzile 
de frecvenţe 450, 800, 900, 1800, 2100 şi 2600 MHz, atribuite reţelelor de 

comunicaţii mobile celulare CDMA2000, GSM, UMTS şi LTE – periodic pe 
întreg teritoriul republicii şi semestrial (2 monitorizări) în zonele de frontieră cu 
ţările limitrofe.  
 Totodată, pe parcursul anului 2017 au fost continuate lucrările  de 
monitorizare a benzii de frecvenţe 1920 – 1930 MHz pe întreg teritoriul ţării, în 
scopul fixării utilizării ilegale a echipamentelor DECT 6.0, care afectează 
funcţionarea normală a staţiilor de bază UMTS2100. Ca rezultat au fost localizate 
şi stopate 76 echipamente DECT 6.0, potenţiale surse de perturbaţii. 
         În rezultatul monitorizărilor efectuate au fost fixate mai multe emisii (reţele) 
neautorizate, precum şi abateri ai parametrilor tehnici de emisie de la valorile 
avizate. Informaţia detaliată despre încălcările depistate este prezentată în p. 3.3. 
       Pe parcursul anului 2017 la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în scopul 
verificării respectării obligaţiilor de acoperire de către operatorii de comunicaţii 
mobile celulare, au fost desfăşurate două  campanii de măsurători a gradului de 
acoperire cu semnal radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 
comunicaţii electronice mobile celulare terestre. În total fiind efectuate măsurări în 
49 de localităţi şi pe 20 drumuri naţionale.   

33..33..    DDeeppiissttaarreeaa  şşii  llooccaalliizzaarreeaa  ssuurrsseelloorr  ddee  eemmiissiiii  nneeaauuttoorriizzaattee  şşii  aa  
mmooddiiffiiccăărriilloorr  nneeaauuttoorriizzaattee  aa  ppaarraammeettrriilloorr  tteehhnniiccii  ddee  eemmiissiiee  aaii  ssttaaţţiiiilloorr  ddee  
rraaddiiooccoommuunniiccaaţţiiii  

Pe parcursul anului 2017 în rezultatul monitorizării spectrului de frecvenţe 
radio, în total au fost fixate: 

• 34 cazuri de funcţionare neautorizată, dintre care: 

o în 33 cazuri au fost fixate emisii neautorizate,  

o în 1 caz a fost depistată modificarea neautorizată a parametrilor 
tehnici de emisie avizaţi. 

        În serviciul mobil terestru a fost fixat 1 caz de utilizare neautorizată a unei 
reţele WAS/RLANs în banda de frecvenţe 2400 – 2483,5 MHz pentru prestarea 
serviciilor publice de comunicaţii electronice şi în 32 de cazuri a fost depistată 
crearea reţelelor de radiocomunicaţii neautorizate, iar în 1 caz a fost fixată 
modificarea reţelei fără respectarea procedurilor stabilite. 

În toate cazurile de depistare a emisiilor şi modificărilor neautorizate, 
CNFR/SNMFRSC a informat proprietarii staţiilor şi reţelelor de radiocomunicaţii 
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despre încălcarea legisla iei în vigoare. În consecinţă majoritatea din
conformat şi au întreprins m surile necesare pentru autorizarea func ionarii sta iilor 
şi reţelelor respective, iar ceilal i au renun at la utilizarea sta iilor i au stopat 
emisia.  
 În scopul stopării emisiilor neautorizate precum i a surselor 
parcursul anului 2017, speciali tii CNFR
în componenţa Grupului Comun de Control (CNFR, MTIC, ANRCETI). 

 
În anul 2017 ca şi în anii preceden i s

radiocomunicaţii utilizate neautorizat în serviciul mobil terestru. În majoritatea 
cazurilor acestea fiind sta ii de radiocomunica ii portabile
banda de frecvenţe 450 
construcţii şi pază. 

 
  33..44..    EEvvaalluuaarreeaa  ii
aaii  ssttaaţţiiiilloorr  ddee    rraaddiiooccoo

Pe parcursul anului 2017, în scopul verific rii conform rii parametrilor tehnici 
de emisie ai SRC valorilor avizate i reglement rilor tehnice în vigoare, au fost 
efectuate evaluări instrumentale periodice pentru sta iile de radiocomunica ii din 
serviciul difuziune şi din
intermediul staţiilor fixe din cadrul SNMFR cât i nemijlocit la locul instal rii 
echipamentelor de emisie ale SRC.
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despre înc lcarea legislaţiei în vigoare. În consecinţă majoritatea din
conformat i au întreprins măsurile necesare pentru autorizarea func ionarii sta iilor 
i re elelor respective, iar ceilalţi au renunţat la utilizarea sta iilor i au stopat 

În scopul stopării emisiilor neautorizate precum şi a surselor 
parcursul anului 2017, specialiştii CNFR/SNMFRSC au participat la 
în componen a Grupului Comun de Control (CNFR, MTIC, ANRCETI). 

În anul 2017 ca şi în anii precedenţi s-a atestat un număr mare de re ele de 
utilizate neautorizat în serviciul mobil terestru. În majoritatea 

cazurilor acestea fiind staţii de radiocomunicaţii portabile, 
banda de frecvenţe 450 – 470 MHz şi sunt utilizate de c tre companiile de 

iinnssttrruummeennttaallăă  ppeerriiooddiiccăă  aa  ppaarraammeettrrii
oommuunniiccaaţţiiii  

Pe parcursul anului 2017, în scopul verificării conformării parametrilor tehnici 
de emisie ai SRC valorilor avizate şi reglementărilor tehnice în vigoare, au fost 
efectuate evalu ri instrumentale periodice pentru staţiile de radiocomunica ii din 

şi din serviciul fix. Lucrările date au fost efectuate atât prin 
intermediul sta iilor fixe din cadrul SNMFR cât şi nemijlocit la locul instal rii 
echipamentelor de emisie ale SRC. 

Difuziune Mobil terestru Fix
5 44 7

2 25 3

0 33 1

Dinamica fixării emisiilor şi modificărilor neautorizate
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despre înc lcarea legisla iei în vigoare. În consecinţă majoritatea dintre ei s-au 
conformat i au întreprins m surile necesare pentru autorizarea funcţionarii staţiilor 
i re elelor respective, iar ceilal i au renun at la utilizarea staţiilor şi au stopat 

În scopul stop rii emisiilor neautorizate precum i a surselor perturbătoare pe 
NMFRSC au participat la 6 controale, 

în componen a Grupului Comun de Control (CNFR, MTIC, ANRCETI).  

a atestat un număr mare de reţele de 
utilizate neautorizat în serviciul mobil terestru. În majoritatea 

 care funcţionează în 
470 MHz i sunt utilizate de către companiile de 

iilloorr  tteehhnniiccii  ddee  eemmiissiiee  

Pe parcursul anului 2017, în scopul verific rii conformării parametrilor tehnici 
de emisie ai SRC valorilor avizate i reglement rilor tehnice în vigoare, au fost 
efectuate evalu ri instrumentale periodice pentru sta iile de radiocomunicaţii din 

Lucr rile date au fost efectuate atât prin 
intermediul sta iilor fixe din cadrul SNMFR cât i nemijlocit la locul instalării 
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Lunar, prin intermediul 
instrumentale 196 staţii din 
şi 70 staţii de televiziune analogic ).
1947 de evaluări: 1246 
televiziune analogică terestr ). În procesul analizei m sur torilor efectuate au fost 
fixate 37 de abateri ale valorilor parametrilor tehnici de emisie de la prevederile 
reglementărilor tehnice în vigoare. Analiza caracterulu
majoritatea lor  se atest  la exploatarea sta iilor de radiodifuziune sonor
stabilită  depăşirea valorilor devia iei de frecvenţă maximal  de la valorile stabilite.

 De asemenea, în serviciul difuziune a fost efectuat  verificarea i evaluarea 
parametrilor tehnici de emisie 
186  staţii de radiodifuziune, 
de televiziune digitală terestr , în rezultatul c rora a fost fixat
fost eliminată de către utilizatorii SRC la momentul efectu rii verific rilor
 Pentru staţiile de radiocomunica ii din 
evaluarea parametrilor 
emisie pentru 23  segmente de LRR ale 
rezultatul acestor verific ri nu au fost depistate  abateri a
emisie de la valorile avizate. 

 
          Despre toate abaterile fixate, în mod operativ, au fost informa i proprietarii 
staţiilor pentru a lua măsurile tehnice necesare de redresare a valorilor parametrilor 
tehnici de emisie în corespundere cu valorile avizate, 
probabilitatea apariţiei cazurilor de interferen e prejudiciabile altor SRC

Dinamica abaterilor fixate în serviciul difuziune în rezultatul 
evalu rii parametrilor tehnci de emisie prin intermediul 

Serviciul Na ional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice
                                                                                    

===================================================================== 
                                                                     18/39 

Lunar, prin intermediul staţiilor fixe de monitoring au fost supuse evalu rilor 
instrumentale 196 staţii din serviciul difuziune (126 staţii de radiodifuziune terestr
i 70 sta ii de televiziune analogică). În total pe parcursul anului au fost efectuate 

1246 pentru staţiile de radiodifuziune şi 701
televiziune analogică terestră). În procesul analizei măsurătorilor efectuate au fost 

de abateri ale valorilor parametrilor tehnici de emisie de la prevederile 
reglement rilor tehnice în vigoare. Analiza caracterului abaterilor fixate a ar tat

se atestă la exploatarea staţiilor de radiodifuziune sonor
depăşirea valorilor deviaţiei de frecvenţă maximală de la valorile stabilite.

în serviciul difuziune a fost efectuată verificarea i evaluarea 
parametrilor tehnici de emisie la locul instalării echipamentului de emisie

sta ii de radiodifuziune, 107  staţii de televiziune analogică terestr i 
igitală terestră, în rezultatul cărora a fost fixat

fost eliminat  de către utilizatorii SRC la momentul efectuării verific rilor
Pentru sta iile de radiocomunicaţii din serviciul fix s-a efectuat verificarea i 

evaluarea parametrilor tehnici de emisie la locul instalării echipamentului de 
segmente de LRR ale 17 operatori şi 10 sta ii de sol VSAT. În 

rezultatul acestor verificări nu au fost depistate  abateri ai parametrilor tehnici de 
emisie de la valorile avizate.  

Despre toate abaterile fixate, în mod operativ, au fost informa i proprietarii 
sta iilor pentru a lua măsurile tehnice necesare de redresare a valorilor parametrilor 
tehnici de emisie în corespundere cu valorile avizate, în acest mod 
probabilitatea apariţiei cazurilor de interferenţe prejudiciabile altor SRC

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Abateri fixate
2015 171

2016 55

2017 37

Dinamica abaterilor fixate în serviciul difuziune în rezultatul 
evaluării parametrilor tehnci de emisie prin intermediul 

staţiilor fixe de monitoring
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au fost supuse evaluărilor 
(126 sta ii de radiodifuziune terestră 

În total pe parcursul anului au fost efectuate  
701 pentru staţiile de 

televiziune analogic  terestr ). În procesul analizei m surătorilor efectuate au fost 
de abateri ale valorilor parametrilor tehnici de emisie de la prevederile 

i abaterilor fixate a arătat, că 
se atest  la exploatarea sta iilor de radiodifuziune sonoră, fiind 

depăşirea valorilor devia iei de frecvenţă maximală de la valorile stabilite. 
în serviciul difuziune a fost efectuată verificarea şi evaluarea 

la locul instal rii echipamentului de emisie pentru 
sta ii de televiziune analogică terestră şi 16  staţii 

igital  terestr , în rezultatul c rora a fost fixată 1 abatere, care a 
fost eliminat  de c tre utilizatorii SRC la momentul efectuării verificărilor. 

a efectuat verificarea şi 
tehnici de emisie la locul instalării echipamentului de 

staţii de sol VSAT. În 
parametrilor tehnici de 

Despre toate abaterile fixate, în mod operativ, au fost informaţi proprietarii 
sta iilor pentru a lua m surile tehnice necesare de redresare a valorilor parametrilor 

în acest mod minimizând 
probabilitatea apari iei cazurilor de interferen e prejudiciabile altor SRC.  

Dinamica abaterilor fixate în serviciul difuziune în rezultatul 
evalu rii parametrilor tehnci de emisie prin intermediul 
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                    33..55..    EEffeeccttuuaarreeaa  

 Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate m sur tori ai parametrilor tehnici 
de emisie pentru 1090
vederea dării în exploatare a sta iilor, 
de emisie şi 30 - la solicitare.

     În funcţie de tipul 
stare de lucruri: 

• în serviciul difuziune

radiodifuziune (4  –
solicitarea utilizatorilor) i 
staţie de televiziune analogic  (la solicitarea utilizatorilor în scopul prelungirii 
licenţei de utilizare a canalelor radio);
• în serviciul mobil terestru

reţele au fost date în exploatare, iar în 
parametrilor tehnici de emisie;
• în serviciul fix –
363  staţii şi anume:

- 5  staţii de transport date WAS/RLANs în
5GHz – darea în exploatare ;

- 358  staţii (179 segmente)
• în reţelele de comunica ii mobile celulare

măsurători de dare în exploatare a 
- 47 BTS standard GSM în benzile 900 MHz i 1800 MHz; 
- 387 BTS standard UMTS în benzile 900MHz i 2100MHz;
- 203 BTS standard LTE în benzile 800MHz, 1800 MHz i 2600MHz.
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  mmăăssuurrăăttoorriilloorr  ppaarraammeettrriilloorr  tteehhnniiccii  d

Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate măsurători ai parametrilor tehnici 
1090  staţii şi reţele de radiocomunicaţii, dintre care 

vederea d rii în exploatare a staţiilor, 9 - în scopul modificării parametrilor tehnici 
la solicitare. 

tipul serviciului de radiocomunicaţii se constat  ur

serviciul difuziune – s-au efectuat măsurători pentru 
– darea în exploatare, 4  – modificarea parametrilor, 

solicitarea utilizatorilor) şi pentru 9 staţii TV digitale la darea în exploatare, 
sta ie de televiziune analogică (la solicitarea utilizatorilor în scopul prelungirii 
licen ei de utilizare a canalelor radio); 

serviciul mobil terestru – 42  de reţele de radiocomunica ii, dintre care 
re ele au fost date în exploatare, iar în 4 reţele au fost efectuate modific ri ai 
parametrilor tehnici de emisie; 

– au fost efectuate măsurători ai parametrilor tehnici pentru 
sta ii i anume: 

staţii de transport date WAS/RLANs în benzile de frecven e 2,4 i 
darea în exploatare ; 

staţii (179 segmente) LRR – darea în exploatare.
de comunicaţii mobile celulare – în total au fost efectuate 

sur tori de dare în exploatare a 637 staţii de bază, după cum urmeaz : 
standard GSM în benzile 900 MHz şi 1800 MHz; 

standard UMTS în benzile 900MHz şi 2100MHz;
standard LTE în benzile 800MHz, 1800 MHz i 2600MHz.
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ddee  eemmiissiiee  aaii  SSRRCC  

Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate m sur tori ai parametrilor tehnici 
sta ii i re ele de radiocomunicaţii, dintre care 1051 în 

în scopul modificării parametrilor tehnici 

de radiocomunica ii se constată următoarea 

au efectuat m sur tori pentru 37 staţii de 
modificarea parametrilor, 29  – la 

sta ii TV digitale la darea în exploatare,  1  
sta ie de televiziune analogic  (la solicitarea utilizatorilor în scopul prelungirii 

de re ele de radiocomunicaţii, dintre care 38  
re ele au fost efectuate modificări ai 

parametrilor tehnici pentru 

benzile de frecvenţe 2,4 şi 

darea în exploatare. 
în total au fost efectuate 

sta ii de baz , după cum urmează:  
standard GSM în benzile 900 MHz şi 1800 MHz;  

standard UMTS în benzile 900MHz şi 2100MHz; 
standard LTE în benzile 800MHz, 1800 MHz şi 2600MHz.  

Dinamic  m sur torilor parametrilor tehnici de emisie ai SRC
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În comparaţie cu anii precedenţi, în anul 2017 s-a  atestat  o micşorare a 

numărului măsurătorilor parametrilor tehnici, efectuate în scopul dării în 
exploatare a staţiilor de bază de comunicaţii mobile celulare. Această dinamică se 
datorează faptului că operatorii de comunicaţii mobile celulare practic au îndeplinit 
obligaţiile ce ţin de gradul de acoperire cu semnal radio al reţelelor de comunicaţii 
mobile celulare, iar la moment fiind  acoperite doar zonele de umbră şi cele cu 
congestie sporită.  

  
33..66..    EEffeeccttuuaarreeaa  eexxppeerrttiizzeeii  pprrooiieecctteelloorr  SSRRCC  

 
Pe parcursul anului 2017  la compartimentul compatibilităţii electromagnetice 

au fost expertizate, elaborate şi expediate concluzii cu privire la expertiză pentru 
14  proiecte ale staţiilor/reţelelor de radiocomunicaţii.  
 Repartizarea solicitărilor de expertiză a proiectelor pe servicii este 

indicată în tabelul 4: 
 

Tabelul 4 
Staţii / reţele Solicitări expertiză proiecte 

Televiziune digitală terestră 1 

Radiodifuziune analogică terestră 9 

Serviciul mobil-terestru (reţele Duplex) 2 

Serviciul fix (MMDS, WAS/RLANs) 2 

 
În anul 2017 în comparaţie cu anii precedenţi se constată o micşorare a 

numărului solicitărilor de expertiză a proiectelor staţiilor din serviciul fix. Această 
micşorare se explică prin faptul că în anul 2017 operatorul de comunicaţii 
electronice Î.M. „Orange Moldova” S.A. şi-a stopat extinderea reţelelor 
WAS/RLANs în benzile de frecvenţe 2400-2483,5 şi 5470 – 5725 MHz. 
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4. EVALUAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR DIN 
DOMENIUL COMUNICA IILOR ELECTRONICE I 

 
Desfăşurarea activităţii d

comunicaţii electronice de c tre CNFR
privind activităţile de acreditare i de evaluare a conformităţii  nr. 235  din  
01.12.2011, Legea comunica iilor electronice nr.
Reglementarea Tehnică „Echipamente radio, echipamente terminale de 
telecomunicaţii şi recunoa terea conformităţii acestora” aprobat  prin HG nr.1274 
din 23.11.2007 cu modific rile ulterioare. 

Evaluarea conformităţii produselor se efectueaz  în
utilizatorilor finali ai reţelelor de comunica ii de utilizarea echipamentelor care le 
pot pune în pericol viaţa i s tatea sau
         Produsele se consider  conforme în cazul în care ele corespund cer
tehnice esenţiale stabilite în reglement rile tehnice relevante i în standardele 
naţionale respective, conexe la reglement ri.
          În cadrul CNFR/SNMFRSC
evaluare a conformităţii produselor: 
telecomunicaţii, informatic i po  (OC TIP) i Laboratorul de încerc ri a 
produselor (LÎ CEM). 
 
   4.1.  Certificarea produselor în Organismul de certificare a produselor din 

telecomunicaţii, informatic i po  (OC TIP) 
În perioada anului 2017 au fost efectuate urm toarele activităţi de certificare a  

produselor :  

� Au fost efectuate lucr ri de certif
Certificate   de Conformitate

.  
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EVALUAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR DIN 
DOMENIUL COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE I 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Desfăşurarea activităţii de evaluare a conformităţii produselor de 
comunica ii electronice de către CNFR/SNMFRSC este reglementat  prin Legea 
privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii  nr. 235  din  
01.12.2011, Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15
Reglementarea Tehnică „Echipamente radio, echipamente terminale de 
telecomunica ii i recunoaşterea conformităţii acestora” aprobat  prin HG nr.1274 
din 23.11.2007 cu modificările ulterioare.  

Evaluarea conformităţii produselor se efectuează în
utilizatorilor finali ai reţelelor de comunicaţii de utilizarea echipamentelor care le 
pot pune în pericol viaţa şi sănătatea sau pot aduce prejudicii materiale.

Produsele se consideră conforme în cazul în care ele corespund cer
tehnice esen iale stabilite în reglementările tehnice relevante i în standardele 
na ionale respective, conexe la reglementări. 

/SNMFRSC sunt acreditate şi activează dou  Organisme de 
evaluare a conformităţii produselor: Organismul de certificare a produselor din 
telecomunica ii, informatică şi poştă (OC TIP) şi Laboratorul de încerc ri a 

4.1.  Certificarea produselor în Organismul de certificare a produselor din 
telecomunicaţii, informatică şi poştă (OC TIP)  

În perioada anului 2017 au fost efectuate următoarele activităţi de certificare a  

Au fost efectuate lucrări de certificare a echipamentelor TIC i eliberate 
Certificate   de Conformitate 

2014 2015 2016 2017

345 330 327

260

Evoluţia numărului de certificate de conformitate 
eliberate de OC TIP

2013 2014 2015 2016 2017
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EVALUAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR DIN 
DOMENIUL COMUNICA IILOR ELECTRONICE ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

e evaluare a conformităţii produselor de 
este reglementată prin Legea 

privind activităţile de acreditare i de evaluare a conformităţii  nr. 235  din  
241 din 15.11.2007 şi 

Reglementarea Tehnic  „Echipamente radio, echipamente terminale de 
telecomunica ii i recunoa terea conformităţii acestora” aprobată prin HG nr.1274 

Evaluarea conformităţii produselor se efectuează în scopul protejării 
utilizatorilor finali ai re elelor de comunica ii de utilizarea echipamentelor care le 

pot aduce prejudicii materiale. 
Produsele se consider  conforme în cazul în care ele corespund cerinţelor 

tehnice esen iale stabilite în reglement rile tehnice relevante şi în standardele 

sunt acreditate i activează două Organisme de 
Organismul de certificare a produselor din 

telecomunica ii, informatic i po  (OC TIP) i Laboratorul de încercări a 

4.1.  Certificarea produselor în Organismul de certificare a produselor din 

În perioada anului 2017 au fost efectuate urm toarele activităţi de certificare a  

icare a echipamentelor TIC şi eliberate 260  
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Numărul certificate

încercări efectuate în anul 2017 s
modificărilor la Legea 235 privind activit
produselor ce ţin de recunoa
state şi recunoaşterea marcajului CE în calitate de marc
conformitatea produselor. 

 

� La solicitarea clien ilor au fost eliberate 
Certificatelor  de conformitate
cu anii precedenţi este cauzat  de faptul c , urmare a modific rii 
importatorii plasează produsele pe piaţă în baza copiilor Declara iilor de 
Conformitate. 

� A fost asigurată  evaluarea de supraveghere a  Organismul
OCTIP de către Centrul Na ional de Acreditare MOLDAC.
nr. 97 din 05.05.2017 s
cerinţele standardului SM SR EN ISO CEI 17065:2013.

� Au fost efectuate 
� Au fost organizate i efectuate evalu ri periodice 

OC TIP conform Planului de evaluare periodic  pe a. 2016, 
economici. 

� În conformitate cu cerin ele stipulate în  Legea privind activităţile de acreditare 
şi de evaluare a conformităţii nr. 235 din 01.12.2
şi analizate 31  cereri de înregistrare a Declara iilor de conformitate a produselor i 
documentele anexate. 
anulată  începând cu 01.04.2017 prin modific rile
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Num rul certificatelor de conformitate eliberate  de  OC TIP i a rapoartelor de 
ri efectuate în anul 2017 s-a diminuat din cauza intr

rilor la Legea 235 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformit
in de recunoaşterea certificatelor şi rapoartelor de 

terea marcajului CE în calitate de marc
formitatea produselor.  

La solicitarea clienţilor au fost eliberate 239 copii
de conformitate. Diminuarea  numârului de copii  

este cauzată de faptul că, urmare a modific rii 
importatorii plasează produsele pe piaţă în baza copiilor Declara iilor de 

A fost asigurată  evaluarea de supraveghere a  Organismul
OCTIP de c tre Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC. 

7 din 05.05.2017 s-a decis menţinerea acreditării OC TIP la conformitate cu 
ele standardului SM SR EN ISO CEI 17065:2013. 
Au fost efectuate 4 audituri interne ale sistemului de management în OC TIP.
Au fost organizate şi efectuate evaluări periodice ale produselor certificate de

OC TIP conform Planului de evaluare periodică pe a. 2016, 

În conformitate cu cerinţele stipulate în  Legea privind activităţile de acreditare 
i de evaluare a conformităţii nr. 235 din 01.12.2011 (art. 10-

cereri de înregistrare a Declaraţiilor de conformitate a produselor i 
 Cerinţa de a înregistra Declaraţiile de Conformitate a fost 

nd cu 01.04.2017 prin modificările efectuate la legea men ionat

2014 205 2016 2017
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128

Diagrama comparativă al numărului de 
declaraţii de conformitate înregistrate de OC 

TIP

2014 205 2016 2017
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de conformitate eliberate  de  OC TIP şi a rapoartelor de 
minuat din cauza intrării în vigoare a 
ile de acreditare şi evaluare a conformităţii 

terea certificatelor i rapoartelor de încercări din alte 
terea marcajului CE în calitate de marcă ce demonstrează  

copii autentificate ale 
copii  eliberate comparativ 

este cauzat  de faptul c , urmare a modificării legislaţiei, 
importatorii plaseaz  produsele pe piaţă în baza copiilor Declaraţiilor de 

A fost asigurat   evaluarea de supraveghere a  Organismului de certificare 
 Prin decizia MOLDAC 

a decis men inerea acredit rii OC TIP la conformitate cu 

audituri interne ale sistemului de management în OC TIP. 
produselor certificate de 

OC TIP conform Planului de evaluare periodic  pe a. 2016, cuprinzînd  44 agenţi 

În conformitate cu cerin ele stipulate în  Legea privind activităţile de acreditare  
-14) au fost recepţionate 

cereri de înregistrare a Declara iilor de conformitate a produselor şi 
a de a înregistra Declara iile de Conformitate a fost 

efectuate la legea menţionată. 

2017

31

declara ii de conformitate înregistrate de OC 
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� La solicitarea clien ilor au fost perfectate i eliberate m rci de conformitate SM
pentru marcarea produselor certificate 
produse marcate se explic
perfecteze şi să aplice mărcile de conformitate pe echipamentele certificate. 

� A fost efectuată actualizarea documentelor Sistemelor de Management al OC 
TIP şi LÎ CEM prin modificarea documentel
în scopul conformării la cerin ele SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 i modific rile  
privind schimbările survenite în denumirea i statutul întreprinderii .

� A fost elaborat în limba roman i tradus în limba englez  caie
privind proiectarea de sistem, livrarea i instalarea unei Camere Semi
mijloace de măsurare pentru dotarea Laboratorului de Încerc ri. 

� Lunar a  fost completat
certificate . 

� S-a efectuat analiza sistemului de management al OC TIP pentru anul 2016, cu
perfectarea  Raportului respectiv.
 
     4.2.  Încercări de laborator a produselor în LÎ CEM

         
     Obiectivul principal al activităţii 

calitativă a lucrărilor de încerc ri a produselor în scopul certific rii lor, în 
conformitate cu metodele de încerc ri men ionate în domeniul de acreditare a 
laboratorului. 

�  În 2017 au fost efectuate
produselor de comunicaţii electronice. 
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La solicitarea clienţilor au fost perfectate şi eliberate mărci de conformitate SM
pentru marcarea produselor certificate – 15069 unităţi. Sc derea 

se explică prin  faptul  că importatorii au început de sine
perfecteze i s  aplice mărcile de conformitate pe echipamentele certificate. 

A fost efectuată actualizarea documentelor Sistemelor de Management al OC 
TIP i LÎ CEM prin modificarea documentelor SM şi Formularelor  aferente acestora 
în scopul conformării la cerinţele SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 i modific rile  
privind schimb rile survenite în denumirea şi statutul întreprinderii .

A fost elaborat în limba romană şi tradus în limba englez  caie
privind proiectarea de sistem, livrarea şi instalarea unei Camere Semi
mijloace de m surare pentru dotarea Laboratorului de Încercări. 

fost completată şi plasată pe site-ul www.cnfr.md

a efectuat analiza sistemului de management al OC TIP pentru anul 2016, cu
perfectarea  Raportului respectiv. 

4.2.  Încerc ri de laborator a produselor în LÎ CEM 

Obiectivul principal al activităţii Laboratorului de încerc ri
calitativ  a lucr rilor de încercări a produselor în scopul certific rii lor, în 
conformitate cu metodele de încercări menţionate în domeniul de acreditare a 

În 2017 au fost efectuate 278 încercări de laborator pentru certificarea  
produselor de comunicaţii electronice.  

2013 2014 2015 2016 2017

373 422

496 486 278

Evoluţia numărului de încercări de laborator efectuate 
pentru certificarea  produselor  în  LÎ CEM

2013 2014 2015 2016 2017
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La solicitarea clien ilor au fost perfectate i eliberate mărci de conformitate SM 
Scăderea numărului de 

prin  faptul  c  importatorii au început de sine stătător să 
perfecteze i s  aplice m rcile de conformitate pe echipamentele certificate.   

A fost efectuat  actualizarea documentelor Sistemelor de Management al OC 
or SM i Formularelor  aferente acestora 

în scopul conform rii la cerin ele SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 şi modificările  
privind schimb rile survenite în denumirea i statutul întreprinderii . 

A fost elaborat în limba roman i tradus în limba engleză caietul de sarcini 
privind proiectarea de sistem, livrarea i instalarea unei Camere Semi-Anecoice cu 
mijloace de m surare pentru dotarea Laboratorului de Încercări.  

www.cnfr.md   lista produselor 

a efectuat analiza sistemului de management al OC TIP pentru anul 2016, cu 

 

Laboratorului de încercări este efectuarea 
calitativ  a lucr rilor de încerc ri a produselor în scopul certificării lor, în 
conformitate cu metodele de încerc ri men ionate în domeniul de acreditare a 

de laborator pentru certificarea  

2017

278

încerc ri de laborator efectuate 
pentru certificarea  produselor  în  LÎ CEM
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� În conformitate cu cerinţele  standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, în 
2017 a fost asigurată evaluarea de supraveghere a Laboratorului de încercări LÎ CEM 
şi primită decizia MOLDAC de menţinere a acreditării  (Certificat de acreditare nr. 
LI-045 din 21.03.2016 cu modificarea din 20.05.2017). 

� Au fost efectuate încercări de laborator a produselor din domeniul de acreditare 
a LÎ CEM, solicitate de auditorii MOLDAC pentru evaluarea de supraveghere, în 
conformitate cu metodele din standardele SM SR EN 300 113-1, SM EN 
55022:2014, GOST 30318 – 95, SM SR EN 60950-1:2010, SM SR EN 60335-
1:2014, SM SR EN 60065:2010.  

� Au fost efectuate 4 audituri interne a sistemului de management al LÎ CEM. 
� S-a efectuat analiza sistemului de management al LÎ CEM pentru anul 2016, cu 

întocmirea Raportului respectiv. 
� A fost efectuată etalonarea aparatelor de măsură din dotarea laboratorului de 

încercări:  B7-37, Agilent 34410, Chroma 19032, ESCI3, CMU200, SMP04, Aгат 
4295В, FSL 6, Г3-123, ENV216, FSP 30, NRP conform cerinţelor de asigurare a 
trasabilităţii mijloacelor de măsură.   
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55..  EEXXPPLLOOAATTAARREEAA  ŞŞII  MMEENNTTEENNAANNŢŢAA  MMIIJJLLOOAACCEELLOORR  
TTEEHHNNIICCEE  ŞŞII  RREESSUURRSSEELLOORR  IINNFFOORRMMAAŢŢIIOONNAALLEE  AALLEE      

CCNNFFRR//SSNNMMFFRRSSCC  
  

          55..11      Exploatarea/mentenanţa Sistemului naţional de monitoring  
      al spectrului de frecvenţe radio  (SNMSFR) 

• În scopul realizării  prevederilor  planului de activitate al CNFR/SNMFRSC cu 
privire la activitatea de menţinere a echipamentelor de radiomonitoring, 
sistemelor şi echipamentelor de măsurători din cadrul CNFR/SNMFRSC, 
conform procedurilor tehnologice elaborate au fost executate următoarele 
lucrări: 

- mentenanţa sistemelor de securitate antiincendiară al sediului central 

CNFR/SNMFRSC. A  fost asigurată supravegherea executării a 24 de 
verificări a sistemelor automatizate antiincendiare (MAG-4 şi GAMA-
102CAT) efectuate de o companie specializată în domeniu; 

- în cadrul etapei I a lucrărilor de mentenanţă au fost efectuate 252 de  
investigaţii/verificări a funcţionalităţii echipamentelor staţilor fixe de 
radiomonitoring (SRM) ale SNMSFR: 

� SRM Rezina; 
� SRM Edineţ; 
� SRM Balţi; 
� SRM Cahul; 
� SRM Crocmaz; 
� SRM Holercani; 
� SRM Soroca; 

� SRM Baimaclia; 
� SRM Căuşeni; 
� SRM Corneşti; 
� SRM CENTRALĂ Chişinău; 
� SRM AGRO Chişinău; 
� SRM CRYSLER Chişinău 

cu fixarea rezultatelor în raport;  
- în cadrul etapei II a lucrărilor de mentenanţă au fost efectuate 68 de 

intervenţii cu deplasări  pe teren pentru executarea lucrărilor de deservire 
tehnică a echipamentelor staţiilor fixe de radiomonitoring SNMSFR:   

� SRM Rezina; 
� SRM Edineţ; 
� SRM Balţi; 
� SRM Cahul; 
� SRM Crocmaz; 
� SRM Holercani; 
� SRM Soroca; 

� SRM Baimaclia; 
� SRM Căuşeni; 
� SRM Corneşti; 
� SRM CENTRALĂ Chişinău; 
� SRM AGRO Chişinău; 
� SRM CRYSLER Chişinău 

cu fixarea rezultatelor în raport;  
- au fost executate 20 testări tehnologice a echipamentelor portabile de 

monitoring EPM din cadrul SNMSFR: FSH3; FSH6; FSH18, NRT,  
NRP, PR100, EB200, TV-Explorer, RAD-WiFi etc.;   
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- conform graficelor aprobate a fost efectuată deservirea tehnică a 

staţiilor mobile MMS: MercedesG300, MMS Citroen, MMS VW-T4, 
MMS VW-T5, MMS SPRINTER cu examinarea componenţei 
echipamentelor staţiilor mobile conform listei, testarea funcţionalităţii 
echipamentelor în complex, verificarea capacităţii reziduale a  
acumulatoarelor din cadrul sistemului de alimentare a staţiilor MMS 
menţionate, deservirea sistemelor de ridicare-coborâre a pilonilor de tip 
telescopic GEROH; 

• Au fost perfectate acordurile adiţionale pentru prelungirea contractelor de 
locaţiune (chiria suprafeţelor tehnice) care au expirat în primul semestru al 
anului 2017 cu următoarele entităţi: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 
Academia de Ştiinţe din Moldova, Regimentul de rachete antiaeriene a FA RM, 
Î.M Apă-canal Bălţi, MoldCoop Soroca; 

• Pentru asigurarea verificării validităţii şi modificării contractelor de asigurare p/u 
echipamentele de radiomonitoring Rohde&Schwarz, produse în perioada anilor 
2000-2012,  a fost modificată „Procedura de reevaluare a mijloacelor fixe din 
categoria „utilaje de producere” – echipamente de monitorizare şi măsurare al 
spectrului de frecvenţe radio“ cu actualizarea informaţiilor respective (cost - 

echipamente  existente pe piaţă) ;  

• În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.100 din 24.02.2017, privind 
reorganizarea CNFR, a fost asigurată executarea procedurii de inventariere a 
mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare pentru  identificarea acestora  în 
cadrul serviciului de contabilitate. 

5.2 Exploatarea/mentenanţa resurselor informaţionale   

• În scopul  asigurării funcţionalităţii resurselor informaţionale şi de comunicaţii 
(RIC) utilizate în cadrul CNFR/SNMFRSC  au fost permanent realizate seturi 
de măsuri conform instrucţiunilor tehnologice aprobate, ce ţin de exploatarea 
RIC şi asigură protecţia datelor şi  securitatea  informaţională  din cadrul 
CNFR/SNMFRSC: 

- efectuarea scanării permanente a serverelor  şi calculatoarelor 
CNFR/SNMFRSC cu un program antivirus licenţiat Esset Endpoint 
Antivirus cu actualizarea permanentă a bazei de date; 

- protecţia informaţională împotriva atacului cibernetic de tip „WannaCry“ 
asupra sistemelor operaţionale  Windows Server din cadrul 
CNFR/SNMFRSC, a fost asigurată prin instalarea patch-urilor 
kb4012598, kb4012212, kb4012212 „Security Update for Microsoft 

Windows care sunt destinate pentru înlăturarea vulnerabilităţii  faţă de 
atacul cibernetic de tip „WannaCry“; 
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- protecţia informaţională împotriva penetrărilor în cadrul reţelei 
corporative CNFR/SNMFRSC este permanent monitorizată prin 
programe licenţiate farewall, antimalware şi antispyware Bussines 

Edition ; 
- securizarea canalelor transport date între 14 staţii fixe şi 6 staţi mobile de 

radiomonitoring  este  asigurată prin utilizarea canalelor virtuale VPN şi 
utilizarea protocolului securizat L2TP şi IPSec ; 

- instruirea permanentă a angajaţilor întreprinderii în scopul diminuării 
atacurilor cibernetice; 

- asigurarea stocării şi rezervării informaţiilor sensibile pe SERVER-e 
dedicate (suporturi storage similare);  

În cadrul lucrărilor de optimizare a codului de program p/u introducerea 
datelor şi procesarea acestor date în ICS MANAGER  au fost efectuate 
modificări a instrucţiunilor de „introducere a datelor“ la programul  SPECTRU 
p/u serviciile RD, TV:  

- modificări în procedura de generare a perioadei şi Nr. de ordine  în 
„Raportul de măsurători“; 

- modificarea Instrucţiunii de introducere a datelor pentru serviciile   RD, 
TV; 

- modificarea  formei  de măsurători prin generarea câmpului de date 
DVB-T2; 

- conform politicii de securitate CNFR/SNMFRSC a fost modificată 
procedura de acces la BD ORACLE prin modificarea modulului Security 

Access  în  cadrul programului SPECTRU;  
- verificarea corectitudinii datelor introduse în programul SPECTRU şi  

sincronizarea acestor date în ICS Manager pentru perioada actuală a. 
2017. 

• Au fost efectuate lucrări ce ţin de asigurarea administrării Sistemului 
Informaţional Automatizat „Registrul de stat al frecvenţelor şi staţiilor de 
radiocomunicaţii” (SIA „RSFSR”); 

• În cadrul lucrărilor de optimizare a codului de program în procesul de 
actualizare automatizată a datelor în SIA RSFSR pe o  perioadă  de 12  luni ale 
anului 2017 au fost efectuate următoarele modificări p/u serviciile RD, TV, 
Mobil terestru, LRR : 
- numărul total al frecvenţelor asignate p/u serviciile RD,TV,MT,LRR 

prezente în BD RSFSR constituie – 5442; 
- numărul total de modificări asigurate în BD RSFSR p/u serviciile 

RD,TV,MT,LRR  constituie – 5195;   

• Pe parcursul anului a fost asigurată actualizarea continuă a informaţiilor 
relevante privind activitatea CNFR  pe pagina WEB www.cnfr.md şi paginile de 
pe reţelele de socializare ale CNFR.  
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66..  DDEEZZVVOOLLTTAARREEAA    ÎÎNNTTRREEPPRRIINNDDEERRIIII  ŞŞII      

                IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA    TTEEHHNNOOLLOOGGIIIILLOORR    IINNFFOORRMMAAŢŢIIOONNAALLEE  
  

                66..11    DDeezzvvoollttaarreeaa  SSiisstteemmuulluuii  nnaaţţiioonnaall  ddee  mmoonniittoorriinngg  aall  ssppeeccttrruulluuii    ddee  
ffrreeccvveennţţee  rraaddiioo  şşii  aa    LLaabboorraattoorruulluuii  ddee  îînncceerrccăărrii..  

  
       În corespundere cu etapele de finalizare a construcţiei sediului nou  a fost 
realizată procedura de achiziţii şi încheiat contractul de achiziţionare a 
echipamentelor cu proiectarea de sistem pentru o staţie de radiomonitoring şi 
detecţie cu centrul de control principal şi achiziţionarea echipamentelor cu 
proiectarea de sistem, livrare şi asamblare a camerei semi-anecoice şi mijloacelor 
de măsurători pentru Laboratorul CNFR/SNMFRSC, str. Dimo 22, or. Durleşti. 

În baza documentaţiei de proiect şi devizului elaborat pentru reamplasarea 
staţiei de radiomonitoring a staţiei BAIMACLIA a fost stabilit faptul, că 
construcţia unui pilon autoportant de 24 metri este costisitoare şi s-a decis  
construirea unui pilon ancorat cu înălţimea de 30 metri, deoarece  costul lucrărilor 
de construcţie a unui astfel de pilon s-au dovedit a fi de 2 ori mai mic decât 
construcţia unui pilon autoportant. Pentru realizarea acestui obiectiv au fost 
asigurate toate procesele ce ţin de achiziţia lucrărilor de construcţie al unui pilon 
ancorat de 30 metri: construcţia staţiei de radiomonitoring „Baimaclia” cu 
reamplasarea echipamentelor şi sistemului antena-feeder; accesarea şi darea în 
exploatare a staţiei. 
 A fost efectuată construcţia şi darea în exploatare a unei  staţii noi de 
radiomonitoring în or. Ocniţa pentru extinderea acoperirii Sistemului Naţional de 
Radio Monitoring al Spectrului de Frecvenţe Radio în direcţia nord-est a ţării. 

 Luând în consideraţie dezvoltarea reţelelor mobile celulare şi 
tehnologiilor implementate, a fost efectuată procedura de procurare al sistemului 
de măsurări bazat pe analizorul de reţea TSMW şi realizată reutilarea 
automobilului „DUSTER”, transformat în staţie mobilă de monitoring şi măsurare 
a parametrilor reţelelor mobile celulare.  
  În scopul asigurării măsurării parametrilor reţelelor şi emiţătoarelor ce emit 
în standardul DVB-T2 cu codificarea video HEVC (H.265), a fost efectuată 
modernizarea analizorului TV de tip ETL cu facilităţi de măsurare a semnalelor 
TV şi  a acoperirii reţelelor DVB-T2 cu codificarea video HEVC (H.265). 
 A fost efectuată modernizarea şi actualizarea până la ultima versiune al 
software-lui specializat ROMES pentru măsurarea parametrilor şi a acoperirii 
reţelelor mobile celulare. 
 Pentru facilitarea şi optimizarea proceselor tehnologice de monitorizare şi 
depistare a emiţătoarelor Radio Releu şi a staţiilor VSAT a fost achiziţionat   un 
analizor de spectru portabil de măsurare a parametrilor tehnici a emiţătoarelor 
radioreleu în diapazonul 24-40 GHz. 
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 În scopul planificării dezvoltării Sistemului naţional de Radio Monitoring al 
Spectrului de Frecvenţe Radio a fost efectuat un studiu legislativ şi normativ 
pentru realizarea procedurilor „trade-in” cu privire la retehnologizarea 
echipamentului uzat pe echipamente de acelaşi tip dar cu parametri mai 
performanţi şi analizate metode de retehnologizare a echipamentelor FSH, TSMU, 
EFL100, ESMB şi sisteme DF.  

 
6.2 Dezvoltarea  infrastructurii întreprinderii.  

Pe parcursul anului 2017 a fost asigurată organizarea, finanţarea şi 
supravegherea construcţiei Complexului CNFR/SNMFRSC de pe str. N. Dimo 22, 
or. Durleşti.        În acest context, au fost organizate următoarele activităţi: 

� Pe parcursul derulării lucrărilor de construcţii a fost asigurată  supravegherea 
tehnică continuă a lucrărilor de către specialiştii CNFR/SNMFRSC. 

� A fost realizată coordonarea  aplicării masurilor necesare pentru  asigurarea 
respectării calităţii lucrărilor de construcţie de către antreprenorul general şi 
subantreprenori; 

� A fost asigurată derularea proceselor de verificare a volumelor şi de 
completare a documentelor de execuţie necesare pentru rapoartele de lucrări 
executate, prezentate de către contractor. 

� S-a efectuată verificarea prevederilor documentaţiei de proiect şi depistarea 
neconcordanţelor şi deficienţelor proiectelor, inclusiv corectarea şi detalierea 
documentaţiei de proiect. 
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77..  ACTIVITATEA    ECONOMICĂ 
 
      7.1. În perioada 01.01.2017– 31.12.2017 Î.S. „Centrul Naţional pentru 
Frecvenţe Radio” (IP Serviciul National de Managenent al Frecventelor Radio si 
Securitatii Cibernetice) a prestat servicii în volum  de  45384,0 mii lei cu 2384.0 
mii lei mai mult decît prevedea devizul anului. 
 
       Dinamica  şi  structura  veniturilor  din prestarea serviciilor este  reflectată  în 
tabelul nr. 5.                                                                                                   
                                                                                                   Tabelul nr. 5  
 

Denumirea serviciilor 
2016 

 
2017 % 

creşterii 
(+, -) 

volumul 
(mii lei) ponderea 

% 

volumul 
(mii lei) 

ponderea 
% 

Faţă 
de 

2016 

Faţă 
de 

deviz 

1. Servicii de 
asigur.comp.electrom
agn/ a frecvenţelor 

 Inclusiv operatori TM 
Orange Moldova  

Moldcel 

SA Moldtelecom 

42960,3 
 
 

36956,9 
15569,8  
12989,9 
8397,2 

85,3 
 
 

73,4 
30,9 
25,8 
16,7 

41739,6 
 
 

35433,8 
14972,1 
12511,6  
7950,1 

92,0 
 
 

78,1  
32,9 
27,6 
17,5 

97,2 
 
 

95,9 
96,2 
96,3 
94,7  

105,5 
 
 
  

2. Servicii de  calcul al 
CEM, notificarea si avizarea        
frecvenţelor 
 
inclusiv E900,800Mgt   
Orange Moldova 

Moldcell  

SA Moldtelecom 

    
 

3891,4 
 

2920,6  
2920,6 

- 
- 
    

    
 

7,7 
  

6,1 
  
  
    

    
 

851,1  
    

     - 
     - 

     - 
     -    

    
 

1,9 
       

    
 

21,9 

  
   
95,6     

3.  Servicii de certificare şi 
incercari de laborator 

2881,2 5,8 2358,5 5,2 81,9 117,9 

4. Masurări tehnice. 
elaborarea caietelor de 
sarcini  şi expertiza 
proiectelor, inclusiv 
măsurări tehnice 

609,9 1,2 434,8 0,9 71,3 80,5 
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                         Total 

Fără serv. notificare 
 
 

 
50342,8 
47422,2 

 
100 

 
45384,0 
45384,0 

 
100 

 
88,2 
95,7 

 

 
105,5 

 
 
         Din datele prezentate  în tabelul nr. 1 reiese, că micşorarea volumului de 
servicii  prestate de CNFR/SNMFRSC pe parcursul anului 2017 constituie 11,8% 
faţă de  aceiaşi perioadă a anului 2016 şi a fost cauzată , în primul rînd, de lipsa  
serviciilor ce nu depind direct de CNFR şi anume - servicii de  calcul a 
compatibilităţii electromagnetice  (CEM), coordonarea, notificarea si avizarea 
frecventelor radio, iar serviciile de baza ale CNFR au fost micşorate cu  4,3%  , 
care la rîndul lor au fost cauzate de  micşorarea cursului valutar în comparaţie cu 
anul precedent (Euro de la 22.2377 la 20.9191,  $ de la 19.6142 la 19.4797), i-ar 
ponderea maximală a acestor servicii sunt achitate de agenţii economici - prestatori 
de servicii de telefonie mobilă, până la 31 martie a anului calendaristic, ţinându-se 
cont de cursul valutar. Ponderea veniturilor obţinute din prestarea serviciilor 
operatorilor de telefonie mobilă (Orange Moldova, Moldcell, Moldtelecom) 
constituie 78,1%  .     

Comparativ cu anul 2016 în anul 2017 s-a  constatat micşorarea venitului din 
serviciile de măsurări tehnice, elaborarea caietelor de sarcini şi expertiza 
proiectelor . Această descreştere se datorează micşorării numărului solicitărilor 
pentru măsurători de punere în funcţiune a staţiilor de bază pentru comunicaţii 
mobile celulare şi, respectiv, a liniilor de radioreleu utilizate în cadrul acestor 
reţele. Diminuarea numărului de staţii de bază puse în funcţiune pe parcursul 
anului 2017 se explică prin  faptul  că, începând cu anul 2015 operatorii de 
telefonie mobilă celulară au început dezvoltarea noilor reţele de comunicaţii 
mobile celulare de bandă largă, şi anume: Orange Moldova şi Moldcell – 
implementarea reţelelor noi LTE800 şi LTE1800 şi Moldtelecom – implementarea 
reţelelor noi UMTS900 şi LTE1800, urmare a obţinerii Licenţelor noi în a. 2014. 
Totodată, operatorii vizaţi au continuat lucrările de îmbunătăţire a gradului de 
acoperire cu semnal radio în cadrul reţelelor deja existente până la obţinerea 
licenţelor noi în anul 2014. În această ordine de idei , poate fi constatat faptul, că în 
perioada 2015-2016 operatorii de telefonie mobilă au depus  eforturi în vederea 
implementării reţelelor noi pentru îndeplinirea cerinţelor Condiţiilor speciale tip de 
licenţă ce ţin de asigurarea gradului de acoperire a teritoriului şi populaţiei 
Republicii Moldova, iar în anul 2017 operatorii s-au axat în primul rând de 
acoperirea zonelor de umbră şi a celor cu congestie sporită. 

In această perioada sau  micşorat serviciile de calcul a CEM, coordonarea, 
notificarea şi avizarea  frecventelor  cu  71,1%. deoarece in perioada anului 2017 
nu au fost implementate reţele şi servicii noi. Acestea  nu depind direct de 
activitatea instituţiei, ci de entitatea responsabilă de eliberarea licenţelor de 
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utilizare a canalelor/frecvenţelor radio cu număr limitat, în conformitate cu 
prevederile Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 
2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 11.02.2013.  

Veniturile din serviciile de certificare s-au micşorat în comparaţie cu anul 
2016 (18.1%) graţie intrării în vigoare a modificărilor la Legea 235 privind 
activităţile de acreditare si evaluare a conformităţii produselor ce țin de 
recunoaşterea certificatelor şi rapoartelor de încercări din alte state şi recunoaşterea 
marcajului CE, ce demonstrează conformitatea produselor. Ca rezultat s-a diminuat 
numărul total de solicitări de certificare a produselor. Totodată s-a diminuat 
numărul de încercări efectuate în laboratorul de încercări datorită eliberării 
certificatelor de conformitate în baza recunoaşterii rapoartelor de încercări 
efectuate în laboratoarele acreditate europene (semnatare EA MLA şi ILAC 
MRA), însă a crescut numărul de încercări efectuate în conformitate cu metodele 
de încercări din standardele europene care  necesită o perioadă  mai mare de timp 
pentru executare (perioada de tranziţie la standardele europene a fost aprobată prin 
Ordinul MTIC şi Acordul de Asociere cu Comunitatea Europeana). În scopul 
îmbunătăţirii şi extinderii serviciilor care pot fi prestate în domeniul evaluării 
conformităţii produselor TIC, în anul 2017 au fost iniţiate măsuri necesare pentru 
implementarea standardelor europene din domeniul Compatibilităţii 
Electromagnetice în activitatea Laboratorului de Încercări, care vor oferi 
posibilitatea de a presta servicii de încercări a produselor recunoscute la nivel 
european.   
   În perioada anului 2017 CNFR/SNMFRSC a obţinut şi alte venituri şi 
anume: 
-  rezultat din activitatea de investiţii - 3885.0 mii lei 
                                                            -3885.0  dobânzi bancare 
-  rezultat din activitatea financiară  (diferenţa de curs valutar) 
                                                           ( - 2461,6)  mii lei 
- alte venituri  (casarea sumelor creditoare)  - 12.2 mii lei      
                                                                 
 
    7.2    Volumul cheltuielilor în anul  2017   a constituit  26017,6  mii lei , cu 
7882,4 mii lei mai mic faţă de devizul anului şi sa majorat în comparaţie cu  anul  
2016 cu  12,3%. Structura cheltuielilor este prezentată în tabelul nr. 6.                                                                                                                              
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Tabelul nr. 6 
 2016 2017 % 

majorat (+, -) volumul 
(mii lei) ponderea 

% 

volumul 
(mii lei) ponde

rea 
% 

Faţă de 
2016 

Faţă de 
deviz 

1.Cheltuieli materiale 
 

730.2 3,2 765,2 2,9 104,8 63.8 

2. Cheltuieli aferente 
serviciilor prestate de terţi 

1208.4 5,2 1061,5 4,1 87,8 30.3 

3. Uzura mijloacelor fixe 
 

2260,8   9,8 1636,9 6,3 72,4   

4. Amortizarea activelor  
nemateriale 

52,5 0,2 60,5 0,2 115,2  

5. Cheltuieli  privind  
retribuţia muncii 
 

12285,6 53.0 14564,8 56,0 118,6 95.5 

6. Cheltuieli privind  
asigurările  sociale 

2894.4 12,5 3495,4 13,4 120,8  

7. Contribuţii  privind 
asigurările medicale 

575.1 2,5 662,3 2,6 115,1  

8. Alte cheltuieli 
operaţionale inclusiv 

- arenda 
- deplasări 
- asigurarea  

patrimoniului 
- filantropie, 

sponsoriz. 

3160,7 
 

340.0 
474.7 

 
1428,1 

 
90.9 

 
     

13.6 3771.0 
 

376.3 
615.6 

 
1702.3 

 
- 
 

14,5 119,3 66.9 
 
76.8 
81.0 
 
130.9 

            TOTAL     
                     

23167.7 
    

100,0 
    

26017,6 
    

100,0 
  

112.3 
 

76.8 
 

 
Total cheltuielile anului 2017 au fost majorate în comparaţie cu aceiaşi 

perioadă al anului precedent cu 12,3%. Cea mai considerabilă majorare o constituie 
amortizarea activelor nemateriale (115,2%), datorita procurării şi instalării pe 
staţiile mobile de monitoring Dacia Duster şi T-5 a programelor de soft "Romes", 
care dirijează echipamentul de măsurări instalat pe aceste staţii. 
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Majorarea cheltuielilor privind retribuirea muncii sedatorează majorării 
cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real începînd cu 01 mai 2017 
în mărime de 2380 lei, fapt ce a generat şi  majorarea defalcărilor în fondul social 
şi asigurări medicale. 

Majorarea articolului la alte cheltuieli se datorează majorării cheltuielilor de 
deplasări  legate de participarea colaboratorilor instituţiei la diferite evenimente 
sub egida Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) şi Conferinţei 
Europene a Administraţiilor de Telecomunicaţii şi Poştă (CEPT) aferente activităţii  
instituţiei legate de managementul tehnic şi monitorizării  spectrului de frecvenţe 
radio în vederea aplicării practicilor internaţionale în dezvoltarea permanentă a 
domeniului vizat, cât şi asigurarea staţiilor de monitoring mobile noi formate, cu 
echipamentele şi produsele soft necesare. 

Micşorarea uzurii mijloacelor fixe (27,6%) se datorează ponderii fondurilor 
fixe total uzate în proporţie 82%. 

Profitul brut al întreprinderii constituie 20802,1 mii lei  sau cu 11702.1mii 
lei  mai mult decât planul anului 2017 si se datorează veniturilor din activitatea de 
investiţii (3885.0 mii lei), economia cheltuielilor(7882,4), supraîndeplinirea 
planului de venituri din prestarea serviciilor (2384,0 mii lei), alte venituri (12,2 mii 
lei), cit si diferenţa de curs valutar (-2461,6 mii lei).  

   
 

     7.3   Defalcările in buget sunt prezentate în tabelul nr.7 
Tabelul nr.7 

 
Nr/o 

Denumirea impozitului 
Calculat,     

mii lei 
Achitat, 
mii lei 

+,- 

1  Dividende statului  7015.1   7019.6  +4.5 
2  TVA 1272,9  7487,6 

  
+6214.7 

3 Impozit pe imobil 5.2   5.2   -        
4 Impozit amenajarea teritoriului 8.4 7,0 -1,4 
5  Impozit venit persoane fizice 2371,8 2372,1 +0.3 
6 Defalcări in fondul social 4913,6 4914,2 +0.6 
7 
8 
 

9 
10 

Primele de asigurare medicală 
Defalcări din beneficiu an.2014 
 
Taxa p/u folosirea drumurilor 
Alte taxe 

1370,2 
2677,3 

 
23,5   

1370.4 
3009,3 

  
24,4 

  

+0.2 
+332,0 

 
+0,9 

- 
 

 Total: 19658,0 26209,8 +6551,8 
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     La finele perioadei CNFR/SNMFRSC are datorii curente faţă de buget în 
mărime de 1,4 mii lei, termenul achitării cărora este luna ianuarie 2018. 
 
Numărul mediu al salariaţilor - 68 unit. 
Suma debitoare la finele perioadei  1439,3 mii lei, inclusiv Eventis SA - 1258,8 
mii lei         
Investiţii capitale - 38003,9 mii lei 
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88..    GGEESSTTIIOONNAARREEAA    RREESSUURRSSEELLOORR    UUMMAANNEE,,    SSEECCUURRIITTAATTEEAA    
ŞŞII    SSĂĂNNĂĂTTAATTEEAA  ÎÎNN  MMUUNNCCĂĂ  

  
                    88..11  RReessuurrssee  uummaannee  

La compartimentul „formarea profesională continuă a salariaţilor CNFR”  în  
anul 2017 au  fost  perfectate  Planurile tematice de formare profesională, conform 
cărora  au  fost  întocmite mai multe rapoarte, examinate modurile de 
implementare ale tehnologiilor  noi, studiate sistemele performante ş. a.  

Au  participat la cursurile şi seminarele de  formare profesională  5 salariaţi. 
Indicatorii privind resursele umane la sfârşitul anului sunt prezentate în Tabelul 

nr.7  
Tabelul 7 

Indicatori 2017     2016     

a) Numărul mediu al salariaţilor  71 69 
b) Numărul salariaţilor cu studii superioare şi 
cu studii medii de specialitate 

49 
7 

48 
7 

c) Au fost angajaţi, salariaţi 1 6 
d) Au demisionat, salariaţi - 6 
e) Participări angajaţi CNFR la seminare, cursuri, etc.  11 8 
                    

8.2.  Perfecţionarea profesională a personalului OC TIP şi LÎ CEM 

     În scopul ridicării nivelului de profesionalism al personalului, implementării 
cerinţelor noi a standardelor europene în activitatea de evaluare a conformităţii, 
însuşirii noilor metode de încercări şi schimbului de experienţă, s-au  organizat  
planificat şcolarizări şi instruiri interne, seminare. 

� Au fost organizate 13  şcolarizări şi instruiri interne a personalului OC TIP şi LÎ 
CEM, inclusiv pe temele:  

“LEGEA Nr. 235 din  01.12.2011 – privind activităţile de acreditare şi de evaluare a 
conformităţii”;                                                                                                
”LEGEA Nr. 7 din  26.02.2016 – privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte 
comercializarea produselor nealimentare”;                                                                 
“ISO/IEC 27000:2009 – Sisteme de management a securităţii informaţiei – 
Prezentare generală şi vocabular”;                                                                                          
“ISO/IEC 27001:2005 – Specificaţii ale sistemelor de management a securităţii 
informaţiei”;                                                                                                                          
“ISO/IEC 27002:2005 – Codul practic pentru managementul securităţii informaţiei”; 
“ISO/IEC 27003:2010 – Ghidul de implementare a sistemului de management a 
securităţii informaţiei”;                                                                                                
“ISO/IEC 27004:2009 – Managementul securităţii informaţiei. Evaluări”;                  
“ISO/IEC 27005:2008 – Managementul riscului securităţii informaţiei”;                      
“ISO/IEC 27006:2007 – Cerinţe pentru organizaţiile ce efectuează  audit şi 
certificare a sistemelor de management a securităţii informaţiei”; 
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“ISO/IEC 27011:2008 – Ghidul managementului securităţii informaţiei pentru 
organizaţiile din domeniul telecomunicaţiilor bazat pe standardul ISO/IEC 27002”                                             
„Reglementarea Tehnică “Securitatea echipamentelor electrice de joasă 
tensiune”, aprobat  prin  HG nr. 745 din 26.10.2015””.                                                         
„Reglementarea Tehnică “Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, 
aprobată  prin HG nr. 807 din 29.10.2015””.                                                                                    
“Modificări survenite în Documentele de acreditare , inclusiv în: 

o Criteriile generale de acreditare, modificate la 14.12.2017. 

o Reguli de Acreditare, modificate la 14.12.2017. 

o Politicile MOLDAC, modificate la 14.12.2017.” 

    „Instruire internă privind cerinţele standardelor SM SR EN ISO/CEI 17065:2013  şi 
SM SR EN ISO/CEI 17020:2012”. 

� Personalul OC TIP şi LÎ CEM a participat la 2 instruiri şi seminare externe, 
inclusiv: 
 - Seminar “Codificarea şi multiplexarea imaginilor” (Scene to Screen), petrecut de 
reprezentanţii Rohde & Schwarz International GmbH;  
- Instruire pe tema „ Formarea auditorilor externi. Ghid pentru auditarea sistemelor 
de management, SM SR EN ISO 17065:2013. „Cerinţe pentru organisme care 
certifică produse, procese şi servicii. Cerinţele standardului SM SR EN ISO 
17067:2014. Linii directorii pentru schemele de certificare””. 

                
88..33  SSeeccuurriittaatteeaa  şşii  ssăănnăăttaatteeaa  îînn  mmuunnccăă  

  
 Pe parcursul anului 2017, la compartimentul „Securitatea şi sănătatea în 

muncă”, la întreprindere a fost asigurată realizarea măsurilor necesare pentru 
protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor 
profesionale, efectuarea informării şi instruirii, precum şi pentru asigurarea cu 
mijloacelor necesare, conform prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă şi 
prevederilor Contractului Colectiv de Muncă al CNFR pe anii 2016-2019.  

Astfel, în scopul  asigurării respectării prevederilor cu privire la securitatea şi 
sănătatea în muncă, au fost realizate toate măsurile necesare stipulate în Planul 
anual de activităţi privind măsurile de securitate a muncii şi a situaţiilor 
excepţionale a întreprinderii pentru anul 2017, inclusiv:   

� Efectuarea instructajului primar pentru protecţia muncii şi tehnica securităţii 
muncii cu 8  persoane   angajate/transferate pe parcursul anului şi 4 instructaje 
periodice cu lucrătorii din administraţie, contabilitate, serviciul personal, serviciul 
juridic şi serviciul construcţii capitale ; 
� Efectuarea verificării periodice a stării securităţii antiincendiare, securităţii 

muncii şi tehnicii securităţii muncii în încăperile de serviciu şi auxiliare ale 
CNFR/SNMFRSC, în garajul CNFR, la Laboratorul de încercări LÎ CEM , la 
staţiile de radiomonitoring,  cu perfectarea Actelor respective de control.   
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� Lucrătorii CNFR/SNMFRSC au fost asiguraţi cu  îmbrăcăminte şi alte 
mijloace de protecţie individuală  şi de lucru, precum şi cu mijloace de protecţie 
la staţiile de radiomonitoring conform prevederilor CCM; 
� Verificarea lunară în comun cu întreprinderea de deservire a funcţionalităţii 

sistemelor de semnalizare antiincendiară la întreprindere cu perfectarea Actelor 
de control – 12 controale; 
� Organizarea  efectuării controlului medical periodic obligatoriu al lucrătorilor 

CNFR/CNMFRSC la 11-12. 04.2017; 
� Organizarea şi desfăşurarea susţinerii examenului la TSM, SAI de către 

personalul electrotehnic CNFR/SNMFRSC; 
� Verificarea  la Laboratorul Electrotehnic al ÎS ”Radiocomunicaţii” a 4  

perechi de mănuşi dielectrice şi a 6  centuri de siguranţă ; 
� Organizarea şi desfăşurarea şcolarizări salariaţilor CNFR/SNMFRSC pe 

temele: „Acordarea primului ajutor în caz de traumare la utilizarea şi exploatarea 
echipamentului de lucru”. „Acordarea ajutorului premedical în caz de calamităţi 
naturale.”, „Suport metodic pentru susţinerea examenului la securitatea muncii şi 
apărarea împotriva incendiilor”, „Acordarea ajutorului premedical în caz de 
electrocutare”; 
� Organizarea  şi desfăşurarea  trimestrială  a  „Zilei securităţii muncii la 

CNFR/SNMFRSC” cu perfectarea a 4 acte de control; 
 

                                          99..      SSUUPPOORRTT    JJUURRIIDDIICC  ÎÎNN  RREELLAAŢŢIIIILLEE  CCOONNTTRRAACCTTUUAALLEE  
  

   Serviciul juridic are la baza activităţii sale următoarele responsabilităţi şi 
sarcini:  apără drepturile şi interesele legitime ale întreprinderii, consolidează şi 
acordă suportul la soluţionarea problemelor juridice, inclusiv perfectează actele 
juridice necesare şi cererile de chemare în judecată pentru încasarea sumelor 
debitoare, reprezintă interesele întreprinderii în instanţele de judecată.  

   În anul 2017 au fost înaintate debitorilor CNFR/SNMFRSC 52 somaţii privind 
expirarea termenelor de achitare a sumelor debitoare, au fost depuse în judecată 7  
cereri pentru încasarea sumelor debitoare, înaintate la executorii judecătoreşti 2  
cereri de executare silită a titlului executoriu. Urmare a cererilor de chemare în 
judecată depuse, 3  agenţi economici  au achitat  sumele debitoare în mărime de 
23868 lei 08 bani.  

   Reprezentantul CNFR/SNMFRSC a participat la 6  şedinţe de judecată soldate 
cu rezultate în beneficiul CNFR/SNMFRSC. 

   Au fost examinate şi avizate: 
�  proiecte de acte normative – 7  ;  
� contracte de asigurare a compatibilităţii electromagnetice a MRE (acorduri 

de modificare) – 196 ; 
� ordine, contracte personal – 206 . 
   Au fost întocmite proiectele a 21 contracte cu alţi agenţi economici. 
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