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la şedinţa Consiliului de Administraţie al SNMFR   

                                                                  Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

 

        

Procesul verbal  nr. 1/2019            

                                                                            din 18  martie 2019 

 

 

 

 

                                                   C U P R I N S 

   

  RRoolluull  șșii  mmiissiiuunneeaa  IIPP””  SSeerrvviicciiuull  NNaațțiioonnaall  ddee  MMaannaaggeemmeenntt  aall  

FFrreeccvveennțțeelloorr  RRaaddiioo””  

  

AAnnuull  22001188..  MMoommeennttee  ddee  rreeffeerriinnţţăă..  

  

AAccttiivviittaatteeaa    aaddmmiinniissttrraațțiieeii..    

  

Principalele riscuri cu care se confruntă instituția. 

  

11..  GGeessttiioonnaarreeaa  ssppeeccttrruulluuii  ddee  ffrreeccvveennţţee  rraaddiioo..  

11..11  Suportul dezvoltării sectorului de radiocomunicaţii. 

11..22  

1.3 
PPrreessttaarreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  ccaallccuull  aa  ccoommppaattiibbiilliittăăţţiiii  eelleeccttrroommaaggnneettiiccee..  

Activităţi de suport al managementului tehnic al spectrului. 

11..44  Protecţia  internaţională a asignărilor de frecvenţă. 

11..55  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 Mijloacelor Radioelectronice (MRE).  

33..  Monitorizarea spectrului  de frecvenţe radio şi asigurarea 

compatibilităţii  electromagnetice a spectrului de frecvenţe radio.  

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

33..22  Monitorizarea benzilor de frecvenţă.  

33..33  Depistarea şi localizarea surselor de emisii neautorizate şi a modificărilor 

neautorizate a parametrilor tehnici de emisie a staţiilor radio. 

33..44  Evaluarea instrumentală periodică a parametrilor tehnici de emisie ai 

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

33..66  Efectuarea expertizei proiectelor SRC.  

   

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.  

44..33  Perfecţionarea profesională a personalului.   

55..  

  

55..11  

  

55..22  

  

66..  

EExxppllooaattaarreeaa  şşii  mmeenntteennaannţţaa  mmiijjllooaacceelloorr  tteehhnniiccee  şşii  rreessuurrsseelloorr  

iinnffoorrmmaaţţiioonnaallee  aallee  SSNNMMFFRR  

Exploatarea/mentenanţa Sistemului Naţional de Monitoring al Spectrului de 

Frecvenţe Radio  (SNMSFR).  

Exploatarea/mentenanţa resurselor informaţionale.  

  

DDeezzvvoollttaarreeaa    iinnssttiittuuţţiieeii..  

IImmpplleemmeennttaarreeaa    tteehhnnoollooggiiiilloorr    iinnffoorrmmaaţţiioonnaallee..  

77..  Activitatea    economică. 

77..11  Volumul şi structura  veniturilor. 

77..22  Volumul şi structura cheltuielilor. 

77..33  Defalcări  în buget. 

77..44          Bugetul IP "Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”. 

   

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

8.1 Resurse umane. 

8.2 Securitatea şi sănătatea în muncă. 

99..  SSuuppoorrtt    jjuurriiddiicc  îînn  rreellaaţţiiiillee  ccoonnttrraaccttuuaallee..  

1100..  DDiissppoozziiţţiiii          ffiinnaallee..  
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Rolul și misiunea IP ”Serviciul Național de Management 

al Frecvențelor   Radio” 

 
În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.100 din 24.02.2017  

ÎS ”Centrul Național pentru  Frecvențe Radio” a fost reorganizată prin 

transformare în IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” 

(SNMFR), aflată în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii al 

Republicii Moldova. 

Misiunea principală a SNMFR este asigurarea necesităților economiei 

naționale și a populației Republicii Moldova cu frecvențe/canale radio pentru 

dezvoltarea serviciilor de comunicații mobile celulare, televiziune, radiodifuziune, 

radiocomunicații fixe ș.a. 

Domeniul de activitate al IP„SNMFR” este stabilit de prevederile art.39 (2) 

și art. 40 ale Legii comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007. 

 

Obiectivele de bază ale SNMFR: 

 Gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio, care presupune calculul, 

selectarea, avizarea, evidența frecvențelor și a stațiilor de radiocomunicații. 

 Asigurarea compatibilității electromagnetice a stațiilor/rețelelor de 

radiocomunicații prin efectuarea monitorizării spectrului de frecvențe radio 

și măsurarea parametrilor tehnice de emisie a stațiilor de radicomunicații. 

 Certificarea produselor de telecomunicații, informatică și poștă, omologarea 

acestora pe teritoriul Republicii Moldova, efectuarea încercărilor de 

certificare la compatibilitatea electromagnetică. 

 

În următoarea perioadă SNMFR se va desfășura activități în scopul asigurării 

în perspectivă cu resurse de spectru, ce vor permite implementarea și dezvoltarea 

tehnologiilor avansate emergente: rețele de radiocomunicații mobile 5G, rețele 

pentru comunicații de tip Internetul obiectelor (IOT) și comunicații de tip mașină-

mașină (M2M) , etc., precum și implimentarea serviciului nou de măsurare și 

evaluare a parametrilor de calitate a servicilor de comunicații electronice furnizate 

prin intermediul rețelelor și stațiilor de radiocomunicații. 
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AANNUULL  22001188..    MMOOMMEENNTTEE  DDEE  RREEFFEERRIINNŢŢĂĂ  

 

Raportul pentru anul 2018 (în continuare - Raport) al Instituţiei Publice 

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

reprezintă sistematizarea activităţii instituției pentru perioada menționată și reflectă 

gradul de realizare al obiectivelor trasate de Direcțiile și Serviciile SNMFR  în 

Planul de activitate şi dezvoltare al  IP „Serviciul Naţional de Management al 

Frecvenţelor Radio” pentru anul 2018, aprobat la şedinţa Consiliului de 

Administraţie, Procesul verbal nr.1/2018 din 22.02.2018. 

 

 

ACTIVITATEA  ADMINISTRAȚIEI 

 

Pentru asigurarea îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor stipulate în Legea  

Comunicaţiilor Electronice, Statutul şi Regulamentul SNMFR, administrația, pe 

parcursul anului 2018, a întreprins diferite acțiuni (a emis ordine, dispoziţii, decizii 

etc.) privind administrarea activităţii instituției: 

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

de Management al Frecvenţelor Radio” pentru anul 2018, aprobat la şedinţa 

Consiliului de Administraţie (Procesul verbal nr.1/2018 din 22.02.2018). 

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

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

Directorul institiţiei ; 

- au fost perfectate Planurile anuale de organizare a cursurilor de 

perfecţionare profesională a colaboratorilor in sectii și Planul anual de activităţi 

privind măsurile de securitate a muncii şi a situaţiilor excepţionale. 

- a fost asigurată realizarea planurilor adoptate, monitorizată îndeplinirea 

activităţilor planificate şi  întocmite rapoarte: 

 

 Rapoarte  de activitate ale IP „Serviciul Naţional de Management al 

Frecvenţelor Radio” pentru trimestrul I, semestrul I, pentru 9 luni de 

activitate, care au fost prezentate Consiliului de Administrație al instituţiei. 

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

de Statistică). 

 Rapoarte lunare de activitate ale subdiviziunilor din cadrul  SNMFR. 

 Rapoarte de activitate a subdiviziunilor din cadrul SNMFR pentru trimestrul 

I, semestrul I, pentru 9 luni de activitate şi raportul anual. 

 

-  în fiecare săptămînă au fost desfășurate şedinţe interne cu participarea 

conducerii instituției şi a tuturor şefilor de subdiviziuni, în cadrul cărora a fost 

examinată îndeplinirea obiectivelor planificate, rapoartele şefilor de subdiviziuni 

cu privire la activitatea curentă, au fost propuse variante de soluţionare a 
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problemelor identificate, trasate sarcini noi, au fost desemnate  persoane 

responsabile si fixate termene concrete pentru realizare;  

  - au fost realizate integral  obligaţiunile Angajatorului pentru anul 2018, 

prevăzute în Contractul colectiv de muncă al SNMFR la nivel de unitate pentru 

anii 2016-2019;  

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

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

-  au fost desfăşurate activităţi de dezvoltare a instituției, inclusiv organizarea, 

finanţarea şi supravegherea construcţiei Complexului SNMFR de pe str. N. Dimo 

22/20, or. Durleşti, modernizarea şi perfecţionarea Sistemului Naţional de  

Radiomonitoring, construirea Camerii semi-anecoice cu mijloace de măsurare 

pentru dotarea Laboratorului de Încercări.  

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

pasiv ale instituției; 

 - în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare, a fost efectuată 

achiziţionarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru activitatea 

instituției (licitaţii deschise - 14, cereri a ofertelor de preţuri - 8, negocierea fără 

publicarea prealabilă a unui anunţ de participare - 2, accord-cadru -1). În total au 

fost încheeate 34 contracte de achiziţii publice; 

 -   la solicitările Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) 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 cu care se confruntă instituția 

 

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

activităţii instituției (restrîngerea activităţii, excluderea unor activităţi); 

     2. Reţinerea achitărilor pentru serviciile prestate de instituție conform 

prevederilor contractelor încheiate (datoriile debitoare); 

     3. Încetarea activităţii agenţilor economici cu care instituția are încheiate 

contracte de prestare a serviciilor  (insolvabilitatea debitorilor). 

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

economici în conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu SNMFR 

(construcţii, reparaţii, servicii), 
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11..  GGEESSTTIIOONNAARREEAA  SSPPEECCTTRRUULLUUII  DDEE  FFRREECCVVEENNŢŢEE  RRAADDIIOO  

  

Gestionarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio este o condiţie de 

importanţă majoră în implementarea şi utilizarea tehnologiilor şi serviciilor 

avansate în comunicaţiile electronice şi oferă un avantaj strategic pentru asigurarea 

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

SNMFR realizează gestionarea tehnică a spectrului de frecvenţe radio prin 

planificarea, calcularea compatibilităţii electromagnetice, avizarea asignării 

frecvenţelor şi canalelor radio pentru utilizatorii cu destinație civilă. Au fost 

elaborate și avizate frecvențe radio pentru implementarea și dezvoltarea: 

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

LTE în benzile 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz; 

 Stațiilor de televiziune terestră analogică și digitală, precum și alocărilor 

digitale pentru radiodifuziunea sonoră terestră prin elaborarea Planului de 

frecvențe pentru Republica Moldova asociat Acordului de la Geneva 06 

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

Acordului de la Geneva 84; 

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

radiocomunicații mobile personale (PMR/PAMR), rețelelor fără fir în 

bandă largă (WAS/RLAN, BFWA); 

 Rețelelor și stațiilor cu destinație civilă: asignări de frecvențe din 

serviciul mobil maritim, radiocomunicații prin satelit, stații de 

radioamator, radiolocație, sisteme MMDS, dispozitive cu rază mică de 

acțiune, etc. 

 

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

2018 pentru realizarea obiectivului gestionării eficiente a spectrului de frecvenţe 

radio în conformitate cu prevederile Planului de activitate al SNMFR pentru anul 

2018.  

 

11..11  SSuuppoorrttuull  ddeezzvvoollttăărriiii  sseeccttoorruulluuii  ddee  rraaddiiooccoommuunniiccaațțiiii  

  

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

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

Tabelul Național de Atribuire a Benzilor de Frecvență (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 Hotărîrea 

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

analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 240 

din 08.05.2015 şi altele, cât şi în legislaţia internaţională - Regulamentul 

Radiocomunicaţii (RR) al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), 

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

TNABF pentru utilizarea neguvernamentală sau partajată. Obiectivul principal al 

SNMFR în acest sens este asigurarea compatibilităţii electromagnetice între staţiile 

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

şi prevenirea interferenţelor prejudiciabile în reţelele de radiocomunicaţii 

autorizate.   

 

1.2.PPrreessttaarreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  ccaallccuull  aa  ccoommppaattiibbiilliittăăţţiiii  eelleeccttrroommaaggnneettiiccee  

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

electronice nr. 241 din 15.11.2007, SNMFR prestează serviciul de selectare, 

calculare şi planificare a frecvenţelor şi/sau canalelor radio în conformitate cu 

TNABF. Ca rezultat al acestui serviciu, SNMFR eliberează Avizul privind 

asignarea canalului sau a frecvenţei radio. În consecinţa prestării serviciului 

respectiv pe parcursul anului 2018 au fost avizate conform solicitărilor 493 asignări 

de frecvenţă, benzişi canale pentru diferite servicii, inclusiv: 

 38 frecvenţe în serviciul Mobil terestru; 

 224 frecvenţe radio pentru serviciul fix; 

 198 frecvenţe în serviciul mobil maritim; 

 9 frecvenţe radio pentru radiodifuziune sonoră; 

 19 canale pentru staţiile TV (13 – TV digital MUX A, 3- TV digital test, 3 – 

TV analogic); 

  2 frecvenţe pentru staţiile de sol din serviciul fix prin satelit..  

  avizată 1 bandă serviciul fix BFWA (5.8 GHz);  

  avizate 2 benzi serviciul WAS/RLAN (5.4 GHz);  

 Totodată, au fost eliberate 198 autorizaţii pentru staţii de bord în serviciul mobil 

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

25 indicative de apel în serviciul amator. 

 

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

 

Tabelul 1 

Anul Mobil 

terestru 

Fix Fix prin 

satelit 

TV eter TV 

digital 

RD Staţii 

navale 

2012 60 502 2 17 - 26 363 

2013 59 634 6 3 - 21 352 

2014 36 526 12 0 - 14 374 

2015 54 522 11 1 - 14 273 

2016 106 945 11 3 - 12 233 

2017 57 712 6 1 9 10 137 

2018 38 224 2 3 16  9 198 
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Analiza dinamicii numărului de frecvențe avizate atestă următoarele fapte: 

- a fost avizată în premieră banda 5.8 GHz pentru o rețea BFWA, conform 

RN048C din TNABF; 

- în compataţie cu anii precedenţi, în legătură cu dezvoltarea multiplexului 

național A, implementat de către Î.S. „Radiocomunicații” a crescut numărul de 

asignări de frecvențe din cadrul televiziunii digitale terestre. Numărul de asignări 

de televiziune analogică terestră se menține constant redus pe parcursul ultimilor 5 

ani, fiind cauzat de sistarea planificată a emisiilor de TV analogică terestră; 

- a crescut în comparaţie cu anul trecut numărul de asignări de frecvențe din 

cadrul serviciului mobil maritim. Numărul de frecvențe din cadrul serviciului 

mobil maritim este determinat de activitatea agenților locali ce prestează servicii de 

reprezentare în instituțiile statului RM a proprietarilor de nave;  

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

din cadrul serviciului mobil terestru și de radiodifuziune sonoră. Totodată, în 

legătură cu sporirea posibilităților tehnice și gamei serviciilor ce sunt oferite de 

către rețelele de comunicații de 2G/3G/4G la moment nu sunt create premizele 

pentru o sporire a solicitărilor pentru rețele de comunicații mobile personale în 

benzile 150 MHz și 400 MHz. Numărul frecvențelor avizate pentru serviciul de 

radiodifuziune este limitat de cantitatea resurselor de spectru disponibile pentru 

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

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

de radiodifuziune digitală sonoră terestră. Suplimentar, este necesară intensificarea 

eforturilor în vederea identificării și coordonării internaționale a resurselor de 

spectru în banda 88-108 MHz, în special pe fundalul sistării în Ucraina a emisiei pe 

canalele TV 4 și 5 din diapazonul respectiv. 

- s-a micşorat substanțial numărul de asignări din cadrul serviciului fix și fix 

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

este determinată în mare parte de efectuarea de transmisiuni ocazionale realizate de 
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pe teritoriul RM: evenimente sportive, show-uri TV, etc. numărul lor variind pe 

parcursul anilor. În cazul serviciului fix, micșorarea ar putea fi determinată de:  

a) activitatea mai intensă de uniformizare a bazelor de date SNMFR și ale 

operatorilor (a fost implementată verificarea automatizată a bazelor de date, și în 

cadrul mai multor iterații au fost eliminate neconcordanțele) în perioada anilor 

2016-2017; 

b) maturizarea rețelelor, dezvoltarea fiind realizată folosindu-se infrastructura 

de piloni deja existentă pentru care LRR sunt montate deja;  

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

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

d) o combinație a factorilor de mai sus. 

Micșorarea nu reprezintă o tendință, fiind necesară în viitor monitorizarea  

dinamicii acestui serviciu. 

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

(BTS) a sistemelor de comunicaţii mobile celulare: 

-  staţii de bază 2G – 48 BTS; 

-  staţii de bază 3G – 444 BTS; 

-  staţii de bază 4G – 122 BTS. 

Au fost avizate 224 frecvenţe radio pentru linii de radioreleu din infrastructura 

reţelelor de telefonie mobilă celulară. 

Dinamica numărului de staţii de comunicaţii mobile noi este prezentată în 

tabelulnr. 2 

Tabelul.2 

Anul GSM UMTS LTE 

2012 223 924 79 

2013 197 381 130 

2014 2073 520 109 

2015 94 561 762 

2016 151 685 393 

2017 26 550 118 

2018 48 444 122 

 

 



 

Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio                             Raport anual 2018  

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

11/43 

 

 

 
 

Analiza dinamicii numărului staţiilor de bază ale reţelelor de comunicaţii 

mobile de bandă largă propuse spre apropare atestă o dezvoltare treptată relativ 

constantă a acestora, în conformitate cu strategiile operatorilor. Sporirea 

semnificativă atestată în anul 2014 a fost determinată de reînnoirea 

licenţelor/reexaminarea parametrilor staţiilor deja puse în exploatare. 

 

1.3. Activităţi de suport al managementului tehnic al spectrului 

a) La indicaţia MEI, a fost efectuat calculul zonelor de acoperire ale reţelelor 

mobile de comunicaţii electronice 2G, 3G şi 4G ale operatorilor autorizaţii din RM 

a teritoriului din stânga Nistrului al RM; 

b) La indicaţia MEI, au fost examinate materiale aferente pregătirii către 

Conferinţa Plenipotenţiară a UIT în contextul armonizării poziţiei RM cu cele 

comune ale Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şiTelecomunicaţii 

(CEPT); 

c) La indicaţia MEI, a fost examinată adresarea Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) privind 

comunicarea condiţiilor tehnice şi operaţionale ale RM referitor la reţeaua de 

comunicaţii mobile prin satelit planificată spre implementare pe teritoriul 

României. 

d) A fost efectuat un studiu și a fost pregătit și expediat raportul respectiv 

privind optimizarea parametrilor de emisie a stațiilor de televiziune analogică 

terestră de putere mare ale Î.S. „Radiocomunicaţii” în raport cu stațiile de 

televiziune digitală terestră puse în funcțiune. 

e) A fost examinată posibilitatea implementării rețelei EAN, inclusiv a 

componentei complementare terestre din punct de vedere al compatibilității 

electromagnetice. 

f) În vederea îndeplinirii Programului de dezvoltare a rețelelor de bandă largă pe 

anii 2018-2020 și realizării planului de acțiuni (în continuare - Planului), conform 
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competenţei sale funcționale, la pct. 2.1 al Planului, SNMFR în comun cu 

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat și înaintat către Comisia de Stat 

pentru Frecvențe Radio (CSFR) spre aprobare modificările în TNABF pentru 

implementarea neutralității tehnologice și eficientizarea utilizării spectrului în 

banda de frecvențe 450 MHz. Modificările respective au fost aprobate prin 

Hotărârea CSFR nr. 1 din 26 octombrie 2018  și au fost publicate în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova Nr. 424-428 din 16.11.2018, pe portalul european 

al informației de spectru (EFIS) și pe pagina web oficială a SNMFR 

(www.snfr.md). 

  

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

În scopul protecţiei internaţionale a asignărilor de frecvenţă pe parcursul 

anului 2018 au fost selectate 932 asignări de frecvenţe şi expediate solicitările de 

notificare a asignărilor de frecvenţe radio naţionale la Biroul Radiocomunicaţiilor 

al UIT în scopul înregistrării lor în Registrul Principal al Frecvenţelor Radio al 

UIT. 

 767 frecvenţe în serviciul mobil-terestru, înregistrate - 767; 

 120 frecvenţe în serviciul fix, înregistrate - înregistrate - 110; 

 55 frecvenţe în serviciul mobil maritim şi fluvial, înregistrate –55; 

 20 asignări de frecvenţe în serviciul radiodifuziune, înregistrate- 20. 

Dinamica numărului asignărilor de frecvenţă radio notificate la BR UIT este 

prezentată în tab. nr. 3 

 

Tabelul 3 

Anul Mobil terestru Fix Staţii de navă 

2016 737 136 85 

2017 776 130 133 

2018 767 120 55 

 

   În scopul protecţiei asignărilor de frecvenţe naţionale pentru asigurarea 

compatibilităţii electromagnetice au fost examinate secţiile speciale din circularele 

UIT BR IFIC: 

- secţiunile speciale privind serviciile terestre:   

a) GE84/258 (BR IFIC 2857), GE84/259 (BR IFIC 2859), GE84/260 (BR IFIC 

2861), GE84/262 (BR IFIC 2865), GE84/263 (BR IFIC 2867), GE84/264 şi 

RR9.21/C/968mod1 la (BRIFIC 2869), GE84/265 la BRIFIC 2871, GE84/266 la 

BRIFIC 2873, GE84/267la BRIFIC 2877, GE84/268 la BR IFIC 2879, GE84/269 

la BR IFIC 2881, GE84/270 la BR IFIC 2883, GE84/271 la BR IFIC 2885. A fost 

pregătită şi expediată scrisoarea la BR UIT cu obiecţii privind 1 staţie de 

radiodifuziune sonoră din Ucraina; 

b) GE06/138 (BR IFIC 2860), GE06/139 (BR IFIC 2862), GE06/140 (BR IFIC 

2864), GE06/141 (BR IFIC 2866), GE06/142 (BR IFIC 2869)GE06/143 (BR IFIC 

2872), GE06/144 (BRIFIC 2874), GE06/145 (BRIFIC 2876), GE06/146(BRIFIC 
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2878),  GE06/147 (BF IFIC 2880), GE06/147 (BF IFIC 2882). A fost pregătită şi 

expediată la UIT scrisoarea referitor la 47 asignări de frecvenţe pentru staţiile 

digitale a României și Ucrainei publicate care afectează Republica Moldova; 

c) GE06L/34 (BR IFIC 2866).A fost pregătită şi expediată către UIT/UKR 

scrisoarea cu privire  la 340 asignări de frecvenţe pentru staţiile ARNS ale Ucrainei 

care afectează Republica Moldova; 

d) Secţiunea Specială GE75/167 la BRIFIC 2872 cu privire la 2 asignări pentru 

radiodifuziune sonoră ale Ucrainei în diapazonul LF/MF; 

e) Au fost expediate obiecțiile către Administrația Ucrainei privind publicarea a 67 

asignări din cadrul serviciul fix,  BR IFIC Nr. 2874, banda 1900 MHz. 

- secţiunile speciale privind serviciile prin satelit:   

a) AP30-30A/F/C/68 ; AP30/E/800 și AP30A/E/800 anexate la  BR IFIC Nr. 2875 

din 24 Iulie 2018 și expediate comentariile respective către administrațiile Spaniei 

și Iran. 

Au fost examinate solicitările directe de coordonare a 48 asignări de frecvenţă 

de radiodifuziune sonoră din partea Ucrainei şi au fost expediate răspunsuri privind 

coordonarea acestor staţii; 

A fost examinată solicitarea directă de coordonare a 1 asignări de frecvență 

serviciul fix prin satelit din partea Ucrainei şi a fost expediat răspunsul privind 

coordonarea acestei staţii. 

A fost asigurată participarea reprezentanţilor SNMFR la reuniunea bilaterală la 

nivel de experți tehnici cu ANCOM la Iași 19-21 iunie 2018, în cadrul căreia au 

fost coordonate 5 alocări și 32 de asignări de televiziune digitală terestră 

suplimentare pentru Republica Moldova și a fost semnat acordul tehnic între 

SNMFR și ANCOM privind  agrearea de principiu pentru aplicarea criteriilor 

tehnice, metodelor și principiilor privind coordonarea utilizării frecvenţelor în 

zonele de frontieră în benzile 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1452-1492 MHz, 

1920-1980 MHz/2110-2170 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800MHz. 

Au fost expediate spre coordonare internaţională 6 asignări de frecvenţă 

radiodifuziune sonoră. 

A fost asigurată participarea reprezentanţilor SNMFR la lucrările BSDDIF, 

analiza și calculul compatibilității electromagnetice ale planurilor de televiziune 

digitală terestră suplimentare ale statelor din bazinul Mării Negre, elaborarea și 

propunerea spre examinare a planul suplimentar al MDA. 

 

11..55..    CCoollaabboorrăărrii  şşii  aaccttiivviittăăţţii  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee  îînn  ddoommeenniiuull  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  

ssppeeccttrruulluuii  ddee  ffrreeccvveennţţee  rraaddiioo  

  

 A fost efectuată pregătirea și participarea reprezentantului SNMFR în 

perioada 14-16 martie şi 14-16 decembrie 2018 la lucrările Forumului ţărilor 

din bazinul Mării Negre pentru implementarea dividendului digital. Au fost 

pregătite rapoartele respective; 
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 A fost efectuată pregătirea şi participarea repezentantului SNMFR la 

lucrările grupului de lucru CPG19-6 (Conference Preparatory Group) ale 

CEPT de pregătire către conferinţa mondială pentru radiocomunicaţii CMR-

19 or. Turku, Finlanda  în perioada 25  – 30 iunie 2018 şi CPG19-7. 

Pregătite rapoartele respective. Suplimentar, a fost pregătit proiectul de 

poziţie al Administraţiei MDA pentru CMR-19; 

 A fost efectuată pregătirea şi participarea reprezentanților SNMFR la 

întrunirea bilaterală cu ANCOM la Iaşi 19-21 iunie 2018. Rezultatele 

întrunirii sunt descrise în pct. 1.3 al prezentului Raport; 

 A fost asigurată participarea la lucrările seminarului Biroului pentru 

Dezvoltarea Telecomunicaţiilor al UIT, seminarului regional 

„Implementarea 5G în Europa şi CSI, strategii şi politici ce permit noi 

oportunităţi de dezvoltare” în or. Budapesta, Ungaria în perioada 3 – 5 iulie 

2018;  

 A fost asigurată participarea la lucrările grupului de lucru SE 7 ale CEPT 

“Chestiuni de compatibilitate și partajare a sistemelor mobile” în perioada 

20 – 24 august 2018; 

 Reprezentanţii  SNMFR 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”;  

 Experţii în radiomonitoring ai SNMFR au participat la două sesiuni de lucru 

al grupului de lucru „Monitoring and Enforcement” FM22/ECC/CEPT 

desfăşurate sub egida CEPT Danemarca; 

 Reprezentntul SNMFR a participat în cadrul delegației Republicii Moldova 

în lucrările Conferinței Plenipotențiare ale UIT, care a avut loc în or. Dubai 

(EAU) în perioada 29.10.2018 - 16.11.2018. 

 

  

22..    EEVVIIDDEENNŢŢAA    SSTTAAŢŢIIIILLOORR    RRAADDIIOO  

  

Una din funcţiile principale ale SNMFR, conform  Legii comunicaţiilor 

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

şi asigurarea relaţiilor contractuale cu utilizatorii spectrului de frecvenţe radio. 

 

         2.1.   Încheierea şi reperfectarea contractelor cu beneficiarii serviciilor 

 La data de 31.12.2018 SNMFR întreţinea  relaţii contractuale de asigurare a 

compatibilităţii electromagnetice a staţiilor şi reţelelor de radiocomunicaţii cu     

331  agenţi economici fiind încheiate 572 contracte. 

 În anul 2018 au fost încheiate 84 contracte noi cu utilizatorii mijloacelor 

radioelectronice de emisie (MRE). 
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 Este de menţionat faptul că au fost reperfectate 459 contracte şi întocmite 23 

acorduri adiţionale la contracte . 

 Conform cererilor utilizatorilor MRE, au fost reziliate 106 contracte şi 

expediate scrisori de încetare a activităţii.   

 Repartizarea contractelor pe tipuri de staţii şi reţele de radiocomunicaţii este 

prezentată în tabelul nr.4. 

Tabelul 4. 

 

2.2 Evidenţa MRE 

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

evidenţă la SNMFR la data de 31.12.2018, este prezentat  în tabelul nr.5.  

Tabelul 5. 

  

Denumirea 

Numărul mijloacelor radioelectronice 

(la sfârşitul perioadei) 

2018 2017 2016 

Total, 17310 16994 16221 

inclusiv:    

TV eter, staţii analog/digitale 183/20 183/19 194/10 

RD eter, staţii diapazon VHF/MF 223/3 221 205 

GSM 

CDMA 

UMTS 

LTE  

2203 

431 

4406 

2183 

2174 

431 

4127 

2068 

2151 

431 

3810 

1841 

Simplex, staţii 2507 2712 2692 

Duplex, staţii 367 385 292 

Liniile de radioreleu, emiţătoare 3820 3856 3675 

Tipul staţiei / reţelei 
Număr  

de 

contracte 

Tipul staţiei / reţelei Număr  

de contracte 

Staţii de navă 

Linii Radio Releu  

Sisteme Transport Date 

Staţii TV eter, terestru 

Staţii RD eter, terestru 

Reţele de pază 

Staţii convenţional SX, DX  

Staţii de sol VSAT 

Staţii în 27MHz, 446 MHz 

Sisteme MMDS (2,3 GHz) 

Alte sisteme (radar) 

 

150  

16 

22 

19 

50  

61 

232 

8   

2 

2  

1 

 

Orange SA, inclusiv: 

- 800/900/1800 MHz 

- LTE 2600MHz 

- UMTS 2100 MHz 

Moldcell SA, inclusiv: 

- 800/900/1800 MHz 

- LTE 2600 MHZ 

- UMTS 2100 MHZ 

Moldtelecom SA, 

inclusiv: 

- 900/1800 MHz 

- CDMA 450 MHz 

- UMTS 2100 MHZ 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 
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27 MHz şi 446 MHz, staţii 17 21 45 

Staţii de navă 150 160 239 

MMDS,   canale 22 22 2/22 

Staţii de sol (VSAT) 11 10 13 

Reţele transport date prin radiomodeme 170 145 146 

Reţele a sistemelor de pază 155 68 71 

DECT, emiţătoare 7 7 7 

R/locator, staţii 10 10 10 

Amator, staţii 422 375 367 

 

3.  MONITORIZAREA SPECTRULUI  DE FRECVENŢE RADIO ŞI 

ASIGURAREA COMPATIBILITĂŢII  ELECTROMAGNETICE A 

SPECTRULUI DE FRECVENŢE RADIO 

  

Pe parcursul anului 2018 activitatea în domeniul monitorizării şi asigurării 

compatibilităţii electromagnetice a spectrului de frecvenţe radio a fost desfăşurată 

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

Activitatea în domeniul monitorizării spectrului de frecvenţe radio a fost 

axată pe obiectivul garantării disponibilităţii spectrului de frecvenţe radio pentru 

serviciile de radiocomunicaţii implementate şi serviciile preconizate pentru 

implementare. Principalele acţiuni întreprinse pentru realizarea obiectivului 

menţionat au fost orientate spre: 

 asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor şi reţelelor de 

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

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

 monitorizarea continuă a spectrului de frecvenţe radio, prin intermediul 

Sistemului naţional de Radiomonitoring (SNRM), în scopul menţinerii sub 

control a situaţiei electromagnetice pe întreg teritoriul republicii, precum şi 

protejării asignărilor la nivel internaţional;   

 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 staţiilor de radiocomunicaţii 

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

avizate, respectării obligaţiilor cuprinse în condiţiile speciale de licenţă pentru 

utilizareafrecvenţelor/canalelor radio şi în reglementările tehnice din domeniul 

comunicaţiilor electronice; 

 fixarea, identificarea şi localizarea emisiilor neautorizate cu întreprinderea 

acţiunilor pentru stoparea acestora în limita competenţelor şi atribuţiilor 

SNMFR; 

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

interferenţe prejudiciabile, cu depistarea, localizarea, identificarea şi 
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întreprinderea măsurilor necesare pentru excluderea acestora în limita 

competenţelor şi atribuţiilor SNMFR; 

 efectuarea măsurătorilor intensităţii câmpului electromagnetic (ICEM) în 

amplasamente indicate, în vederea investigării mediului electromagnetic în 

regiunea respectivă pentru asigurarea suportului administrativ în procesul de 

gestionare şi planificare al spectrului de frecvenţe radio. 

Obiectivele şi sarcinile planificate pentru anul 2018, conform planurilor de 

activitate ale SNMFR 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 2018, de la utilizatorii SRC, au fost recepţionate: 

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

afectează funcţionarea normală a SRC; 

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

interferenţă, prin intermediul complexului de triangulare şi localizare a surselor 

de emisie, instalat în mun. Chişinău.  

Repartizarea numărului de solicitări cu privire la prezenţa interferenţelor şi 

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

 

Tabelul 6 

Serviciul Solicitări 
Surse de 

perturbaţii fixate 

Radiodifuziune 1 0 

Mobil terestru 5 2 

Reţele de comunicaţii mobile celulare 18 53 

Radar meteorologic 1 4 

Alte tipuri 1 1 

TOTAL 26 60 

Solicitări operative prin telefon cu 

privire la localizarea surselor de 

interferenţă prin intermediul sistemului 

de triangulare „Chişinău” 

10 0 

Analiza statistică a rezultatelor investigaţiilor efectuate: 

 în serviciul radiodifuziune a fost recepţionată 1 solicitare cu privire la  

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

 în serviciul mobil terestru au fost investigate 5 cazuri de perturbare a 

reţelelor de radiocomunicaţii, dintre care doar în 2 cazuri au fost fixate şi stopate 2 

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

de  defectarea circuitelor de recepţie/emisie a staţiilor  de radiocomunicaţii;  
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 în reţelele de comunicaţii mobile celulare au fost recepţionate 18 solicitări 

cu privire la afectarea în total a 78 staţii de bază. Ca şi în anii precedenţi 

majoritatea staţiilor de bază perturbate au fost staţiile UMTS2100 care sunt 

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

teritoriul republicii. Astfel pe parcursul anului 2018 au fost fixate și stopate 44 

echipamente DECT 6; 

 a fost recepționată 1 solicitare cu privire la perturbarea radarului 

meteorologic amplasat pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău, care 

funcționează în banda de frecvențe 5600 – 5650MHz. În rezultatul investigațiilor 

au fost fixate 4 surse de perturbații (stații WAS/RLANs). După schimbarea 

canalului de emisie a stațiilor date deranjamentele în funcționarea radarului 

meteorologic au dispărut. 

 

 

În comparaţie cu anii precedenţi, în anul 2018 se observă o micşorare 

semnificativă a solicitărilor de investigare a cazurilor de perturbaţii de la operatorii 

din serviciul mobil terestru. 
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3.2  Monitorizarea benzilor de frecvenţe 

  În vederea verificării corespunderii parametrilor tehnici de emisie valorilor 

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

neautorizate, pe parcursul anului 2018 a fost efectuată monitorizarea spectrului de 

frecvenţe radio pentru serviciile de radiocomunicaţii după cum urmează: 

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

efectuate 74 monitorizări (în 37 localități de 2 ori pe an), la fel au fost monitorizate 

75 rețele de radiocomunicații transmisie date (sisteme de pază) ale 61 companii de 

pază; 

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

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

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

 prin intermediul stațiilor mobile de monitoring au fost monitorizate benzile 

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

comunicații mobile celulare CDMA2000, GSM, UMTS și LTE – periodic pe 

întreg teritoriul republicii și trimestrial (4 monitorizări) în zonele de frontieră cu 

țările limitrofe; 

 prin intermediul stațiilor fixe de monitoring zilnic au fost monitorizate 21 

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

sectorul civil. 

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

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

avizate. Informația detaliată despre încălcările depistate este prezentată în punctul 

3.3. 

33..33..    DDeeppiissttaarreeaa  şşii  llooccaalliizzaarreeaa  ssuurrsseelloorr  ddee  eemmiissiiii  nneeaauuttoorriizzaattee  şşii  

mmooddiiffiiccăărriilloorr  nneeaauuttoorriizzaattee  aa  ppaarraammeettrriilloorr  tteehhnniiccii  ddee  eemmiissiiee  aaii  ssttaaţţiiiilloorr  ddee  

rraaddiiooccoommuunniiccaaţţiiii  

Pe parcursul anului 2018 în rezultatul monitorizării spectrului de frecvenţe 

radio, în total au fost fixate: 

 37 cazuri de funcţionare neautorizată, din care: 

o în 35 cazuri au fost fixate emisii neautorizate,  

o în 2 cazuri au fost depistate modificări neautorizate a 

parametrilor tehnici de emisie avizaţi. 

În serviciul fix au fost fixate 7 cazuri de funcționare fără avizarea SNMFR a 

rețelelor WAS/RLANs în benzile de frecvențe 2400 – 2483,5 și 5470 – 5725 MHz 

pentru prestarea serviciilor publice de comunicații electronice. 

În serviciul mobil terestru în 26 de cazuri a fost depistată crearea rețelelor de 

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

parametrilor tehnici de emisie fără respectarea procedurilor stabilite. 
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În serviciul radiodifuziune a fost fixată apariția în eter a 2 stații de 

radiodifuziune sonoră terestră neautorizate. În rezultatul acţiunilor întreprinse 

emisia ambelor stații a fost stopată. 

În toate cazurile de depistare a emisiilor și modificărilor neautorizate, 

SNMFR a informat proprietarii stațiilor și rețelelor de radiocomunicații despre 

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

și au întreprins măsurile necesare pentru autorizarea funcționarii stațiilor și 

rețelelor respective, iar altă parte din ei au renunțat la utilizarea stațiilor și au stopat 

emisia.  

 În scopul stopării emisiilor neautorizate precum şi a surselor perturbătoare 

pe parcursul anului 2018, specialiştii SNMFR au participat la 2 controale, fiind 

parte a Grupului Comun de Control SNMFR- ANRCETI.  
 

 

 

În anul 2018, la fel ca în anii precedenţi, s-a atestat un număr mare de reţele 

de radiocomunicaţii utilizate neautorizat în serviciul mobil terestru. În majoritatea 

cazurilor acestea fiind staţii de radiocomunicaţii portabile care funcţionează în 

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

construcţii şi pază. 
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 33..44..    EEvvaalluuaarreeaa  iinnssttrruummeennttaallăă  ppeerriiooddiiccăă  aa  ppaarraammeettrriilloorr  tteehhnniiccii  ddee  eemmiissiiee  

aaii  ssttaaţţiiiilloorr  ddee    rraaddiiooccoommuunniiccaaţţiiii  

Pe parcursul anului 2018, în scopul verificării conformării parametrilor tehnici 

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

efectuate evaluări instrumentale periodice pentru staţiile de radiocomunicaţii din 

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

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

echipamentelor de emisie ale SRC. 

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

instrumentale 196  staţii din serviciul radiodifuziune (129 staţii de radiodifuziune 

terestră şi 67 staţii de televiziune analogică). În total pe parcursul anului au fost 

efectuate 1180 de evaluări instrumentale pentru staţiile de radiodifuziune şi 610 

pentru staţiile de televiziune analogică terestră. În procesul analizei măsurătorilor 

efectuate au fost fixate 35 de abateri ale valorilor parametrilor tehnici de emisie de 

la prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. Analiza caracterului abaterilor 

fixate a arătat că majoritatea abaterilor se atestă la exploatarea staţiilor de 

radiodifuziune sonoră şi anume depăşirea valorilor deviaţiei de frecvenţă maximală 

de la valorile stabilite. 

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

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

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

probabilitatea apariției cazurilor de perturbații prejudiciabile altor SRC.  

De asemenea în serviciul difuziune a fost efectuată verificarea şi evaluarea 

parametrilor tehnici de emisie la locul instalării echipamentului de emisie pentru 

190 staţii de radiodifuziune, 114  staţii de televiziune analogică terestră şi 16  staţii 

de televiziune digitală terestră, în rezultatul cărora a fost fixată 1 abatere 

(modificarea tipului antenei de emisie). 

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

evaluarea parametrilor tehnici de emisie la locul instalării echipamentului de 

emisie pentru 19  segmente de LRR ale 17 operatori şi 8 staţii de sol VSAT. În 

rezultatul acestor verificări nu au fost depistate 3 abateri a parametrilor tehnici de 

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

emisie la 3 stații VSAT. La solicitarea SNMFR toții utilizatorii SRC au întreprins 

măsurile necesare pentru eliminarea abaterilor fixate. 

 

  33..55..    EEffeeccttuuaarreeaa  mmăăssuurrăăttoorriilloorr  ppaarraammeettrriilloorr  tteehhnniiccii  ddee  eemmiissiiee  aaii  SSRRCC 

 Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate măsurători ai parametrilor tehnici 

de emisie pentru 604  staţii şi reţele de radiocomunicaţii, dintre care 547 în vederea 

dării în exploatare a staţiilor, 27- în scopul modificării parametrilor tehnici de 

emisie şi 30 - la solicitare. 

     În dependenţă de serviciul de radiocomunicaţii se constată următoarea stare 

de lucruri: 
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 în serviciul radiodifuziune –s-au efectuat măsurători pentru 45 staţii de 

radiodifuziune şi televiziune (4  – darea în exploatare, 11 – modificarea 

parametrilor tehnici de emisie, 30  – la solicitarea utilizatorilor în scopul 

prelungirii licenţei de utilizare a canalelor radio); 

 în serviciul mobil terestru – 44  de reţele de radiocomunicaţii, dintre care 32  

reţele au fost date în exploatare, iar în 12 reţele au fost efectuate modificări ai 

parametrilor tehnici de emisie; 

 în serviciul fix – au fost efectuate măsurători a parametrilor tehnici pentru 85 

staţii şi anume: 

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

5 GHz – darea în exploatare ; 

- 66 staţii (33 segmente) LRR – darea în exploatare. 

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

măsurători de dare în exploatare a 430 staţii de bază, după cum urmează:  

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

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

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

2600MHz.  

În ultimii ani se atestă o micșorare a numărului măsurătorilor parametrilor 

tehnici, efectuate în scopul dării în exploatare a stațiilor din rețelele mobile 

celulare, atât a stațiilor de bază cât și a stațiilor LRR din cadrul acestor rețele. 

Această dinamică se datorează faptului că operatorii de comunicații mobile 

celulare au îndeplinit obligațiile ce țin de gradul de acoperire cu semnal radio al 

rețelelor de comunicații mobile celulare, iar la moment fiind acoperite doar 

zonele de umbră și cele cu congestie sporită. 
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33..66..    EEffeeccttuuaarreeaa  eexxppeerrttiizzeeii  pprrooiieecctteelloorr  SSRRCC  

 

Pe parcursul anului 2018  la compartimentul compatibilității electromagnetice 

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

pentru 18 proiecte ale stațiilor/rețelelor de radiocomunicații.  

Repartizarea solicitărilor de expertiză a proiectelor pe servicii este indicată în 

tabelul nr. 7: 

 

Tabelul 7 

Stații / rețele Expertize proiecte 

Televiziune digitală terestră 1 

Radiodifuziune analogică terestră 7 

Televiziune analogică terestră 2 

Serviciul mobil-terestru (reţele Duplex) 1 

Serviciul fix (WAS/RLANs) 7 
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În ultimii doi ani se observă o micșorare a numărului solicitărilor de 

expertiză a proiectelor stațiilor din serviciul fix. Această micșorare se explică prin 

faptul că în perioada anilor 2014 – 2016 operatorul de comunicații electronice Î.M. 

„Orange Moldova” S.A. a avut o extindere considerabilă a rețelelor WAS/RLANs 

în benzile de frecvențe 2400-2483,5 MHz și 5470 – 5725 MHz pe teritoriul 

republicii. 

 

4. EVALUAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR DIN 

DOMENIUL COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 

Desfăşurarea activităţii de evaluare a conformităţii produselor de 

comunicaţii electronice de către SNMFR este reglementată prin Legea privind 

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

Legea comunicaţiilor electronice nr.241 din 15.11.2007 şi Reglementarea Tehnică 

„Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea 

conformităţii acestora” aprobată prin HG nr.1274 din 23.11.2007 cu modificările 

ulterioare.  
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Evaluarea conformităţii produselor se efectuează în scopul protejării 

utilizatorilor finali ai reţelelor de comunicaţii de utilizarea echipamentelor care le 

pot pune în pericol viaţa şi sănătatea sau pot aduce prejudicii materiale, 

         Produsele se consideră conforme în cazul în care acestea corespund cerinţelor 

tehnice esenţiale stabilite în reglementările tehnice relevante şi în standardele 

naţionale respective, conexe la reglementări. 

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

conformităţii produselor: Organismul de certificare a produselor din 

telecomunicaţii, informatică şi poştă (OC TIP) şi Laboratorul de încercări a 

produselor (LÎ CEM). 

 

4.1. Certificarea produselor în Organismul de certificare a produselor 

din telecomunicaţii, informatică şi poştă (OC TIP)  

 

În anul 2018 au fost efectuate următoarele activităţi de certificare a produselor:  

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

300 Certificate   de Conformitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul certificatelor de conformitate eliberate  de  OC TIP în anul 2018 a crescut 

comparativ cu anul 2017 datorită solicitărilor de recunoaştere a rapoartelor de 

încercări şi a certificatelor de conformitate din alte state.  

 La solicitarea agenţilor economici  au fost eliberate 41copii autentificate a 

Certificatelor de conformitate .   Diminuarea numărului de copii  eliberate 

comparativ cu anii precedenţi este cauzată de faptul că, urmare a modificării 

legislaţiei, importatorii plasează produsele pe piaţă în baza copiilor Declaraţiilor de 

Conformitate. 

 S-a asigurat menţinerea acreditării OC TIP . Prin decizia MOLDAC nr. 96 

din 22.06.2018  s-a decis menţinerea acreditării OC TIP la conformitate cu 

cerinţele standardului SM SR EN ISO CEI 17065:2013. 
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 Au fost efectuate 4 audituri interne ale sistemului de management în OC TIP 

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

cerinţele ISO/CEI 17065. 

 Au fost organizate şi efectuate evaluări periodice ale produselor certificate 

de OC TIP conform Planului de evaluare periodică pentru a. 2018, la 26 agenţi 

economici. 

 La solicitarea clienţilor au fost perfectate şi eliberate mărci de conformitate 

SM pentru marcarea produselor certificate – 22575 unităţi. Scăderea numărului de 

mărci eliberate pentru etichetarea produselor se explică prin faptul că 

producatorii/importatorii au început de sinestătător să perfecteze şi să aplice 

mărcile de conformitate pe echipamentele certificate. Totodată, 

producatorii/importatorii plasează produsele sale pe piaţă în baza marcajului de 

conformitate CE, recunoscut în conformitate cu prevederile Legii 235/2011 privind 

activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii produselor. 
 Au fost efectuate coordonări, desfăşurate consultări, şedinţe comune, 

clarificări cu privire la proiectul de construcţie a camerei semi-anecoice. S-a 
efectuat coordonarea lucrărilor de construcţie, de testare şi validatre a camerei 
semi-anecoice. 

 S-a asigurat instruirea personalului OC şi LÎ CEM privind modul de 
executare a încercărilor de măsurare a perturbaţiilor şi a testelor de imunitate în 
camera semi-anecoică cu utilizarea softului de măsurare 

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

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

www.snfr.md. 

 S-a efectuat analiza sistemului de management al OC TIP pentru anul 2017, cu 

perfectarea  Raportului respectiv. 

 

4.2.  Încercări de laborator a produselor în LÎ CEM 

 

Obiectivul principal al activităţii Laboratorului de încercări este efectuarea 

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

conformitate cu metodele de încercări menţionate în domeniul de acreditare a 

laboratorului. 

  În anul 2018 au fost efectuate 197 încercări de laborator pentru certificarea  

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

din cauza micşorării numărului de solicitări pentru efectuarea încercărilor, ca urmare 

a modificării legislaţiei. 

 În conformitate cu cerinţele  standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, în 

2018 a fost asigurată evaluarea de supraveghere a Laboratorului de încercări LÎ CEM 

http://www.snfr.md/
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şi primită decizia MOLDAC de menţinere a acreditării  (Certificat de acreditare nr. 

LI-045 din 21.03.2016 cu modificarea din 30.05.2018). 

 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 300 086-1, SM SR EN 60335-

1:2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 2017, cu 

întocmirea Raportului respectiv. 

 A fost efectuată etalonarea aparatelor de măsură din dotarea laboratorului de 

încercări:  SM300, B7-37, Agilent 34410, ESCI3, CMU200, SMP04, Aгат 4295В, 

FSL 6, ENV216, NRP conform cerinţelor de asigurare a trasabilităţii mijloacelor de 

măsură. 

 

 

4.3.  Perfecţionarea profesională a personalului. 
 

      În scopul ridicării nivelului de profesionalism a personalului, implementării 

cerinţelor noi a standardelor europene în activitatea de evaluare a conformităţii, 

însuşirii noilor metode de încercări şi schimbului de experienţă, sunt organizate în 

mod planificat şcolarizări şi instruiri interne, seminare. 

 Au fost organizate 13  şcolarizări şi instruiri interne a personalului OC TIP şi LÎ 

CEM, inclusiv pe temele: 

     - Analiza efectuată de management 2017; 

     - Proiectul de realizare a camerei semi-anecoice. Obiectivele laboratorului de 

încercări. Planificarea instruirilor privind implementarea metodelor de încercări. 

Echipamentele şi utilajele de măsurare necesare pentru testele din camera semi-

anecoică; 
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- Instruiri în baza rezultatelor  evaluării de supraveghere a LÎ CEM de către 

CNA „MOLDAC” 

- CEM imunitate (prin radiaţie) conform standardului IEC/EN 61000-4-3 

- CEM imunitate (prin conducţie) conform standardului IEC/EN 61000-4-6 

- Imunitate la descărcări electrostatice conform standardului                                  

IEC/EN 61000-4-2 

- Imunitate la impulsuri şi unde de şoc electromagnetice conform standardului 

IEC/EN 61000-4-5 

- Elementele de bază, configurarea și funcționarea sistemului EMC, controlat 

de software-ul de măsurare R&S EMC32 

- A fost asigurată participarea la cursul de instruire „Prezentarea cerinţelor 

standardului ISO/IEC 17025:2017. Aspecte comparative”, organizat de 

MOLDAC  

- Angajaţii LÎ CEM au participat la cursul de instruire „Aplicarea noilor 

cerinte ale standardului ISO/IEC 17025:2017 pentru evaluatori tehnici”, 

petrecut de MOLDAC si reprezentantul TURKAK 
- Reprezentanţii OC TIP au participat la cursul de instruire organizat de 

MOLDAC 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”. 

  

55..  EEXXPPLLOOAATTAARREEAA  ŞŞII  MMEENNTTEENNAANNŢŢAA  MMIIJJLLOOAACCEELLOORR  

TTEEHHNNIICCEE  ŞŞII  RREESSUURRSSEELLOORR  IINNFFOORRMMAAŢŢIIOONNAALLEE  AALLEE      IIPP    „„SSNNMMFFRR””  

  

          55..11      Exploatarea/mentenanţa Sistemului naţional de monitoring al 

spectrului de frecvenţe radio  (SNMSFR) 

 În scopul realizării  prevederilor  planului de activitate al SNMFR cu privire la 

activitatea de menţinere a echipamentelor de radiomonitoring, sistemelor şi 

echipamentelor de măsurători din cadrul SNMFR, conform procedurilor 

tehnologice elaborate au fost executate următoarele lucrări: 

a. asigurarea lucrărilor de deservire tehnică a echipamentelor din cadrul 

staţilor fixe de radiomonitoring cu fixarea rezultatelor în raport; Numărul total 

de lucrări efectuate este: 55; 

b. deservirea tehnică a echipamentelor portabile, asigurarea pregătirii 

pachetului de documente p/u aplicarea procedurii de calibrare a echipamentelor 

de măsurători cu expedierea la producător Rohde&Schwarz; Numărul total de 

lucrări efectuate este: 22 inclusiv MMS; 

c. testarea funcţionalităţii echipamentelor de monitoring R&S (EFL100, 

EB200, PR100) la SM BĂLŢI, Bălţi-ADD, Edineţ, MMS WT4, Rezina, 

Căuşeni, Ocniţa, Baimaclia, Agro, Chrysler conform procedurii tehnologice 

aprobate (1-EPM) cu fixarea rezultatelor măsurărilor în registrul de evidenţă; 



 

Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio                             Raport anual 2018  

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

29/43 

 

 

 

d. deservirea tehnică a staţiilor mobile MMS MercedesG300, MMS 

Citroen, MMS VW-T4, MMS VW-T5, Dacia Duster, examinarea componentei 

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; 

 

e. a fost asigurată verificarea de către laboratorul specializat în domeniul 

energetic a instalaţiilor electrice (IE) la staţiile de radiomonitoring ale SNMFR 

Ocniţa, Bălţi, Bălţi – ADD, Cahul, Holercani, Rezina, Baimaclia, Soroca şi 

Corneşti.  

 

 Au fost revăzute contractele de locaţiune a suprafeţelor tehnice închiriate de la 

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

Regimentul de rachete antiaeriene a FA RM ; 

 A fost efectuată instalarea staţiei centrale de radiomonitoring în Complexul 

SNMFR din or. Durleşti (asamblarea antenelor HL033, HL040E, HK309, 

ADD197 şi ADD075) şi a echipamentelor de radiomonitoring (9 kHz-26GHz 

ESMD, DDF255), executarea lucrărilor de test a funcţionalităţii cu semnarea 

documentelor de recepţionare a lucrărilor şi punerea în funcţiune a sistemului 

de radiomonitoring în cadrul sediului nou SNMFR din str. Dimo 22/20, or. 

Durleşti; 

 A fost asigurată montarea sistemului de măsurare a parametrilor de calitate 

QoS (Quality of Service) a rețelelor mobile celulare   pe baza automobilului 

specializat MMS VW-T5. 

 

5.2  Exploatarea/mentenanţa resurselor informaţionale  

5.2.1. În scopul  asigurării funcţionalităţii resurselor informaţionale şi de 

comunicaţii (RIC) utilizate în cadrul SNMFR sunt realizate în permanenţă  seturi 

de acţiuni conform instrucţiunilor tehnologice aprobate ce ţin de exploatarea RIC şi 

asigură protecţia datelor şi a securităţii informaţionale din cadrul SNMFR: 

- efectuarea scanării permanente a serverilor şi calculatoarelor SNMFR cu 

un program antivirus licenţiat Eset Nod32 (actualizarea permanentă a 

bazei de date); 

- protecţia informaţională împotriva penetrărilor în cadrul reţelei 

corporative SNMFR este în permanenţă monitorizată prin programe 

licenţiate firewall, antimalware şi antispyware Bussines Edition;  

- securizarea canalelor transport date între staţiile de radiomonitoring în 

cadrul SNMFR este asigurată prin utilizarea canalelor virtuale VPN şi a 

protocolului securizat IPSec; 
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- instruirea periodică a angajaţilor instituţiei în scopul diminuării atacurilor 

cibernetice; 

- asigurarea stocării şi rezervării informaţiilor sensibile pe servere dedicate 

(suporturi storage similare);  

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

introducerea unor modificăricare asigură prelucrarea fluxului de date în MS 

ACCESS 2007:  

- a fost perfectat un modul nou de fixare a solicitărilor de perturbaţii după 

următoarele criterii: solicitant, sursă de perturbaţii, perioada de 

reacţionare;  

- a fost asigurată instalarea şi testarea funcţionalităţii versiuni noi a 

programului SPECTRU, s-a asigurat şcolarizarea inginerilor Direcţiei de 

radiomonitoring cu funcţionalul programului nou SPECTRU; 

- a fost asigurată verificarea corectitudinii datelor introduse în programul 

SPECTRU şi sincronizarea acestor date în ICS Manager pentru perioada 

actuală a anului 2018; 

- au fost executate modificarea formelor „ElibCont“, „Conturi_Elib“, 

„Cont_nava“, “Invoice_EL“, „Users“, „Users_Modal“,  

„Client_address“, „Calcul_Tarif“, „Îregistr_Cont“, “Print_Cont“, „Form 

_BLG_Payment“, „Achitări“, „Analiza debitori“, „diagrama– Calcul 

achitări“, „diagrama–debitori“, modificarea rapoartelor 

„Raport_Dt_Total_ID“, „Raport_Dt_Total_ID_nava“, „Facturi“, 

“rapoarte – serviciu Valutar“; 

5.2.3 Au fost efectuate lucrări ce ţin de asigurarea administrării Sistemului 

Informaţional Automatizat „Registrul de stat al frecvenţelor şi staţiilor de 

radiocomunicaţii” (SIA „RSFSR”); 

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

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

anului 2018 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 – 5148; 

- numărul total de modificări asigurate în BD RSFSR p/u serviciile 

RD,TV,MT,LRR  constituie – 4718; 

5.2.4 Pe parcursul anului a fost asigurată actualizarea continuă a informaţiilor 

relevante privind activitatea SNMFR pe pagina WEB www.cnfr.md şi 

paginile de pe reţelele de socializare ale SNMFR; 

5.2.5 A fost elaborată pagina web nouă  www.snfr.md și a fost asigurată migrarea 

datelor de pe pagina www.cnfr.md pe pagina www.snfr.md; 

5.2.6 A fost creat  un  account nou de poștă electronică  a instituției @snfr.md și 

asigurat lucrul în perioada de tranziție @cnfr.md către @snfr.md; 

http://www.snfr.md/
http://www.cnfr.md/
http://www.snfr.md/
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5.2.7 În conformitate cu Planul de activitate SNMFR pe anul 2018 pentru 

realizarea obiectivului de dotare a Complexului SNMFR din or. Durleşti cu 

echipamente de telecomunicaţii şi soft modern licenţiat în comun cu Direcţia 

Juridică a fost asigurată pregătirea documentelor necesare pentru 

achiziţionarea tehnicii şi softurilor necesare prin Licitaţie publică 318/7 din 

30.07.2018(achiziţia tehnicii de calcul) şi 2352-or/18din 08.10.2018(achiziţia 

SO Windows şi pachetelot soft MS Office); 

5.2.8 În cadrul complexului SNMFR din or. Durleşti au fost executate lucrări de 

verificare (testare) a fiabilităţii conexiunilor fixe de trasare a cablurilor de 

telecomunicaţii de FO şi Ethernet CAT6 (între Blocul A, B şi C) cu fixarea 

tuturor neajunsurilor depistate în raport, cu stabilirea termenilor de înlăturare a 

acestora. Au fost montate echipamentele de telecomunicaţii (servere, 

Router/Switch, tip MikroTik CCR1016-12S, CRS326-24G). A fost asigurată 

realizarea montării sistemului de împămîntare de lucru pentru blocul A şi 

blocul B. 

  

66..  DDEEZZVVOOLLTTAARREEAA    IINNSSTTIITTUUŢŢIIEEII..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA    

TTEEHHNNOOLLOOGGIIIILLOORR    IINNFFOORRMMAAŢŢIIOONNAALLEE..  

  

 În anul 2018 a fost asigurată derularea supravegherii şi finanţării   procesului de 

construcţie–montare a Complexului SNMFR de pe str. Dimo 22/20, or. Durleşti. 

Construcția a fost finalizată și semnat actul de finisare a lucrărilor;  

 A fost asigurată executarea tuturor lucrărilor şi măsurilor aferente procesului de 

dare-primire în exploatare al Complexului SNMFR de pe str. Dimo 22/20, or. 

Durleşti. În rezultat au fost perfectate următoarele documente: 

- Certificat despre rezultatele inspectării bunului imobil, eliberat de către 

Agenţia Servicii Publice;  

- Avizul Direcției serviciului de salvatori și pompieri;  

- Avizul sanitar, eliberat de către Centrul de Sănătate Publică Chişinău;  

- Avizul Inspectoratului Ecologic de Stat;  

- Avizul autorului de proiect eliberat de către „Sterix Consulting” S.R.L. 

 S-au organizat şi executat toate procedurile de pregătire a infrastructurii sediului 

nou al SNMFR în scopul evitării întreruperii proceselor de lucru ale SNMFR în 

decursul transferului în sediul nou. Toate subdiviziunile au fost transferate în 

sediul nou fără întreruperea activității; 

 Au fost realizate toate procedurile  de  achiziții ale mobilierului, utilajului şi 

echipamentelor pentru dotarea Complexului SNMFR de pe str. Dimo 22, or. 

Durleşti. Bunurile materiale au fost procurate și livrate; 

 A fost negociat cu Ministerul Apărării al RM Acordul de colaborare în domeniul 

radiomonitoringuluicu oferirea cu titlu gratuit a spațiilor tehnice pentru amplasarea 

staţiei fixe de radiomonitoring „CĂUŞENI”. Acordul a fost prezentat în secția 

juridică a MA RM pentru avizare și semnare. Pînă la semnarea Acordului 
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menționat, în baza indicațiilor Ministrului apărării, a fost prelungit Contractul de 

chirie a spațiilor tehnice pentru amplasarea stației menționate. 

 Au fost executate toate lucrările şi activităţile aferente construcţiei şi primirii în 

exploatare a Camerei semi-anecoice (SAC) cu Camera de Control (CC) şi Camera 

de Amplificatoare (CA) (strat de nivelare podele, sistem dedicat de răcire/încălzire, 

trecere de deservire cameră semi-anecoică, treceri prin păreţi a cablajelor etc.): 

- executate lucrările de nivelare a podelei pentru SAC; 

- realizate căile de interconexiune şi acces pentru camera SAC, CC şi CA;  

- executate lucrarile de realizare al sistemului de conditionare şi incalzire a 

camerelor  SAC, CC şi CA; 

- recepționarea şi descarcarea echipamentelor, utilajelor, accesoriilor şi a partilor 

pentru asamblarea camerelor SAC, CA şi CC; 

- asigurată asamblarea SAC, CC, CA de către Furnizor; 

- a fost asigurată realizarea măsurărilor de validare a camerei semi-anecoice cu 

sistem de măsurare a compatibilităţii electromagnetice EMI şi EMS de către 

laboratorul “Seibersdorf Laboratories”, Austria; 

- a fost completată procedura Testului de Acceptanță la locul de instalare (SAT) 

cu semnarea tuturor documentelor de primire-predare în exploatare a SAC, CC, 

CA; 

- a fost efectuată instruirea personalului LÎ  şi OC TIP privind efectuarea 

încercărilor cu utilizarea camerei semi-anecoice şi al softului EMC32; 

 Au fost executate toate măsurile şi lucrările de instalare a staţiei de 

radiomonitoring centrale în  Complexului SNMFR de pe str. Dimo 22/20, or. 

Durleşti. A fost efectuat testul de acceptanță la locul de instalare (Site Acceptance 

Test) şi recepția stației în exploatare. 

 Au fost realizate procedurile de achiziţii și recepționat receptorul de monitoring 

portabil pentru banda de frecvenţe 10kHz – 7 GHz în set cu antene portabile şi 

accesoriile necesare, dotat cu facilităţi de localizare a sursei de semnal; 

 Au fost realizate procedurile de achiziţii și recepționată soluția tehnică de 

modernizare a analizoarelor de reţele TSMW şi a software-lui ROMES4 cu 

opţiunile necesare pentru măsurarea parametrilor de calitate (QOS) a serviciilor de 

comunicaţii electronice mobile celulare GSM, UMTS şi LTE. Au fost realizate 

procedurile de testare de acceptanță de fabrică (FAT) și la locul de exploatare 

(SAT). Sistemul menționat a fost introdus in exploatare; 

 Au fost realizate procedurile de achiziţii și recepționat un analizor de spectru 

portabil de măsurare a parametrilor tehnici ai emiţătoarelor radioreleu în banda de 

frecvenţe 10 – 18 GHz.Echipament introdus în exploatare; 

 Au fost realizate procedurile de achiziţii și recepționată o antenă DF portabilă  

pentru banda de frecvenţe 700 MHz – 6 GHz, dotată cu suport magnetic pentru 

amplasarea pe acoperişul autovehiculului. Echipament introdus în exploatare. 

 Au fost efectuate procedurile de achiziții: 

 al unui utilaj şi accesorii de măsurare necesare pentru testarea imunităţii 

produselor la perturbaţii industriale conductive în conformitate cu standardul 
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IEC/EN 61000-4-6. A fost efectuată instruirea personalului privind funcționarea 

și modul de utilizarea a echipamentelor. Utilaj introdus în exploatare;  

 a unei surse de semnal de referință pe bază de Rubidium pentru sincronizarea în 

frecvenţă a mijloacelor de măsură. A fost efectuată instruirea personalului 

privind funcționarea și modul de utilizarea a echipamentelor. Echipament 

introdus în exploatare; 

 al unui generator de impulsuri electrostatice pentru testarea produselor în 

conformitate cu standardul IEC/EN 61000-4-2. A fost efectuată instruirea 

personalului privind funcționarea și modul de utilizarea a echipamentelor. 

Echipament introdus în exploatare; 

 al unui generator  multifuncţional pentru testarea produselor în conformitate cu 

standardele:  

o IEC/EN 61000-4-4 

o IEC/EN 61000-4-5 

o IEC/EN 61000-4-11 

A fost efectuată instruirea personalului privind funcționarea și modul de utilizarea 

a echipamentelor. Echipament introdus în exploatare; 

 a unei camere de temperaturi pentru măsurarea puterii de ieşire a emiţătoarelor 

de radiocomunicaţii în conformitate cu standardele ETSI. Echipamentele 

achziționate au fost luate în primire și verificată funcționarea lor;  

 al unui LISN (line impendance stabilization network) trifazic  pentru testarea 

produselor la compatibilitate electromagnetică A fost efectuată instruirea 

personalului privind funcționarea și modul de utilizarea a echipamentelor. 

Echipament introdus în exploatare; 

 al unui Analizor al Surselor de alimentare AC pentru măsurări de 

compatibilitate electromagnetica (armonici şi flicker) în conformitate cu 

standardele:  

o IEC/EN 61000-3-2 

o IEC/EN 61000-3-3 

A fost elaborat Caietul de Sarcini. S-a realizat  procedura de licitație. Au fost 

analizate ofertele. Ofertele au fost considerate neconforme. S-a planificat realizarea 

achizitiei date in anul 2019. 

  

77..  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA      EECCOONNOOMMIICCĂĂ  

  

      7.1. Volumul şi structura veniturilor 

       În perioada 01.01.2018– 31.12.2018 SNMFR a prestat servicii în volum  de  

43552,2 mii lei cu 47,8 mii lei mai puţin decât prevedea  Bugetul SNMFR pentru 

anul 2018, însă a obținut alte venituri în mărime de 253,6 mii lei, care în total au 

depășit bugetul la compartimentul venituri cu 205,8 mii lei. 

         Dinamica  şi  structura  veniturilor din prestarea serviciilor este  reflectată  în 

tabelul nr. 8                                                                                                     
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 Tabelul 8  

Denumirea 

serviciilor 

2018 
 

2017 % 
creşterii (+, -) 

volumul 

(mii lei) 

ponderea 

% 

volumul 

(mii lei) 

ponderea 

% 

Fata 

de 

2017 

Fata de 

buget 

1. Servicii de 

asigurare CEM 

 Inclusiv operatori 

tel. Mobilă: 

Orange Moldova  

Moldcel 

SA Moldtelecom 

40386,0 

 

34123,9 

 

14415,6  

12087,3 

7621,0 

92,7 

 

78,4 

 

33,1 

27,8 

17,5 

41739,6 

 

35433,8 

 

14972,1 

12511,6  

7950,1 

92,0 

 

78,1 

    

32,9 

27,6 

17,5 

96,8 

 

96,3 

 

96,3 

96,6 

95,9 

99.9 

 

 

 

 

 

 

2. Servicii de  calcul 

al CEM, notificarea 

și avizarea 

asignărilor de       

frecvenţă 

    

 

480,8  

    

 

1,1   

  

    

    

 

851,1  

   

   

    

 

1,9     

    

 

56,5        

 

 

57,9 

3.  Servicii de 

certificare şi 

incercări de 

laborator 

2358,2 5,4 2358,5 5,2 99,9 117.9 

4. Măsurări tehnice, 

elaborarea caietelor 

de sarcini şi 

expertiza 

proiectelor. 

327,2 0,8 434,8 0,9 75,3 90.1 

                       Total 

 

 

 

43552,2 

 

 

100 

 

45384,0 

 

 

100 

 

96,0 

 

 

99.9 

 

 

 

 

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

servicii prestate de SNMFR pe parcursul anului 2018 constituie 4,0% față de  

aceiaşi perioadă al anului 2017 şi se datorează, în primul rînd, lipsei serviciilor ce 

nu depind direct de SNMFR și anume - servicii de  calcul al CEM, notificarea și 

avizarea asignărilor de frecvență, iar serviciile de baza al SNMFR (asigurarea 

compatibilității electromagnetice) au fost micșorate cu  3,2%, care la rîndul lor are 

drept cauză micșorarea cursului valutar în comparaţie cu anul precedent, iar 

ponderea maximală a acestor servicii sunt achitate de agenții economici furnizorii 

de rețele și servicii de comunicații electronice mobile celulare până la 31 martie al 

anului, ținându-se cont de cursul valutar la ziua achitării. Ponderea veniturilor 

obţinute din prestarea serviciilor furnizorilor de rețele și servicii de comunicații 
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electronice mobile celulare (Orange Moldova, Moldcell și Moldtelecom) constituie 

78,4%.  Volumul fizic al serviciilor de asigurare a compatibilităţii 

electromagnetice prestate acestor agenți economici (Orange Moldova, Moldcell și 

Moldtelecom) a rămas la același nivel (1560780 Euro și 45000 $), insă cursul Euro 

în 2017 la ziua achitării constituia - 20,99 lei , iar în 2018- 20,29 lei, dolarul SUA  

in 2017-19,4797 iar în 2018 -16,4681 lei.    

Comparativ cu anul 2017 în anul 2018 a fost înregistrată o micșorare a 

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

expertiza proiectelor. Această descreștere se explică prin  micșorarea considerabilă 

a numărului solicitărilor pentru măsurători de punere în funcțiune a stațiilor de 

bază pentru comunicatii mobile celulare și respectiv a liniilor de radioreleu 

utilizate în cadrul rețelelor mobile celulare. Diminuarea numărului de stații puse în 

funcțiune pe parcursul anului 2018 poate fi explicată prin faptul, că operatorii de 

comunicații electronice mobile celulare practic au îndeplinit obligațiile prevăzute 

de condițiile de licență, ce țin de gradul de acoperire cu semnal radio al rețelelor de 

comunicații mobile celulare. Respectiv, în ultima perioada se instalează stații de 

bază în zonele de umbră și în cele cu congestie sporită. Totodată, micșorarea 

serviciilor de măsurări tehnice se mai datorează descreşterii numărului solicitărilor 

pentru măsurarea staţiilior de bază pentru comunicaţii mobile celulare, în special a 

staţiilor de bază LTE, dar şi numărului măsurarilor de dare în exploatare a reţelelor 

din serviciul mobil terestru.      

În această perioada s-au micșorat serviciile de calcul al CEM, notificare și 

avizare a canalelor/frecvențelor radio cu  43,5%, deoarece în anul 2018 nu au fost 

implementate servicii noi, ce nu depind direct de activitatea SNMFR. Este necesar 

de menționat faptul că pe parcursul anului 2018 a fost preconizată eliberarea 

Licențelor CDMA850 și LTE800 cu limitarea teritorială pentru operatorul 

“Interdnestrcom” urmare implementării prevederilor Deciziei protocoloare privind 

organizarea interacțiunii în domeniul comunicațiilor electronice, semnată între 

reprezentanții politici pentru reglementare transnistreană la data de 25.11.2017. 

Însă, din cauza tergiversării procesului de negocieri cu operatorii autorizați în 

vederea condițiilor cesionării Licențelor în cauză, acțiunea respectivă nu a fost 

realizată. Luând în considerație cele expuse, SNMFR nu a obținut venitul 

preconizat din serviciile de calcul CEM, notificare și avizare a 

canalelor/frecvențelor radio pentru resursele spectrului de frecvențe radio 

CDMA850 și LTE800. 

Veniturile din serviciile de certificare s-au micșorat în comparație cu anul 

2017 cu 0,01%) din cauza intrării în vigoare a modificărilor la Legea 235 privind 

activitățile de acreditare și evaluare a conformității produselor ce țin de 

recunoașterea certificatelor și rapoartelor de încercări din alte state ale Uniunii 

Europene și recunoașterea marcajului CE în calitate de marca 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 ca urmare a eliberării certificatelor de conformitate în baza 

recunoașterii rapoartelor de încercări în laboratoarele acreditate europene 
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(semnatare EA MLA și ILAC MRA, însă a crescut numărul de încercări efectuate 

în conformitate cu metodele de încercări ale standardelor europene, fapt ce necesită 

un volum mai mare de timp pentru executare (perioada de tranziție la standardele 

europene a fost aprobată prin Ordinul MTIC și Acordul de Asociere cu 

Comunitatea Europeană). 

   

 În perioada anului 2018 SNMFR a obținut și alte venituri şi anume: 

- rezultat din activitatea de investiţii-291.2 mii lei 

                                                         -291.2 mii lei dobinzi bancare 

-  rezultat  din activitatea financiară  (diferenţa de curs valutar) 

                                                        - 88,1 mii lei 

- alte venituri (penalități din depășirea condițiilor contractelor, refacturarea 

consumului apei                              - 49,6 mii lei         

                                                                 

 

 

 

7.2  Volumul şi structura cheltuielilor  

Volumul cheltuielelor în anul 2018 a constituit  29977,4 mii lei, cu 1200,9 

mii lei mai mic față de compartimentul cheltuieli al bugetuluil SNMFR aprobat 

pentru anul 2018 şi s-a majorat în comparaţie cu  anul  2017 cu  15,2%              

 

Structura cheltuielilor este prezentată în tabelul nr. 9 

 

                                                                                                                                        Tabelul  9 
 2018 2017 % 

majorat (+, -) volumul 

(mii lei) 

ponde

rea 

% 

volumul 

(mii lei) 

ponde

rea 

% 

 

Faţă 

de 

2017 

  

1.Cheltuieli materiale 

 

868.0 2,9 765,2 2,9 113,4   

2. Cheltuieli aferente 

serviciilor prestate de terţi 

1112.0 3,7 1061,5 4,1 104,8   

3. Uzura mijloacelor fixe 

 

1589,3   5,3 1636,9 6,3 97,1   

4. Amortizarea activelor  

nemateriale 

143,0 0,5 236,4 0,2 115,2  

5. Cheltuieli  privind  retribuţia 

muncii 

16686,0 55.7 14564,8 56,0  114,6   

6. Cheltuieli privind  

asigurările  sociale 

4022.5 13,4 3495,4 13,4 115,1  
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7. Contribuţii  privind 

asigurările medicale 

811.2 2,7 662,3 2,6 122,5  

8. Alte cheltuieli operaţionale 

inclusiv 

- arenda 

- deplasări 

- asigurarea  

patrimoniul

ui 

- filantropie, 

sponsoriz. 

4745,4 

 

361.9 

715.9 

 

1197,5 

 

- 

 

     

15.8 3771.0 

 

376.3 

615.6 

 

1702.3 

 

- 

 

14,5 125,8   

 

  

  

 

  

                    TOTAL     

                     

29977,4 100,0 

    

26017,6 

    

100,0 

  

115.2 

 

   

 
 

                                                                

În total cheltuielile anului 2018 au fost majorate în comparaţie cu aceiaşi 

perioadă a anului precedent cu 15,2%. Cea mai considerabilă majorare se atestă la 

capitolul: alte cheltuieli operaționale. Majorarea articolului „Alte cheltuieli” se 

datorează majorării cheltuielilor de deplasări legate de participarea colaboratorilor 

SNMFR la diferite ședințe UIT , dar și procurarea obiectelor de mică valoare și 

scurtă durata. 

Majorarea amortizării activelor nemateriale (115,2%) are drept cauză  

procurea  şi instalarea pe stațiile mobile de radiomonitoring Dacia Duster si VW T-

5 a programelor de soft "Romes", care dirijează echipamentul de măsurări instalat 

pe aceste stații.  

Majorarea cheltuielilor privind retribuirea muncii se datorează majorării 

cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real începând cu 01 mai 2018 

în mărime de 2610 lei față de 2380 lei, fapt ce a dus și la majorarea defalcărilor în 

fondul social și în fondul asigurărlor medicale. 

Cheltuielile privind retribuirea muncii constituie principalul articol al 

cheltuielilor constituind 56,0.%  

Micșorarea uzurii mijloacelor fixe (2,9%) se datorează ponderii fondurilor 

fixe  total uzate în proporţie de 82%. 

Profitul brut al SNMFR constituie 13822,6 mii lei  sau cu 3166,4 mii lei mai 

puţin decât în anul 2017 și este urmare a pierderilor din activitatea de investiții, 

majorarea cheltuielilor în legătura cu darea în exploatare a sediului SNMFR din or. 

Durlești, scăderea cursului valutar la EURO și Dolar SUA, care au micșorat 

veniturile in lei generate de operatorii de telefonie mobilă.    
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        7.3     Defalcările in buget 

Defalcările in buget sunt prezentate în Tabelul nr.10 

Tabelul 10 

Nr/o 
Denumirea impozitului 

Calculat,     

mii lei 

Achitat, 

mii lei 

+,- 

1  Dividende statului  3915.1    3919.6  +4.5 

2  TVA  -    8924,2  +8924.2 

3 Impozit pe imobil 15.9    165.8   +149.9       

4 Impozit amenajarea teritoriului 6.0 4,5 -1,5 

5  Impozit venit persoane fizice 2239,7 2239,7 - 

6 Defalcări in fondul social 5416,2 5416,2 - 

7 

8 

 

9 

10 

Primele de asigurare medicală 

Defalcări din bineficiu an.2014 

 

Taxa p/u folosirea drumurilor 

Alte taxe 

1646,5 

- 

 

20,6    

1646.5 

- 

  

21,5 

  

- 

- 

 

+0,9 

- 

 

 Total: 13260,0 22338,0 +9078,0 

     La finele perioadei de raport SNMFR are datorii curente faţă de buget în 

mărime de 1,5 mii lei, termenul achitării cărora este luna ianuarie 2019. 

Numărul mediu al salariaţilor-72 unit. 

Suma debitoare la finele perioadei - 1410,2 mii lei, inclusiv Eventis-1258,8 mii lei         

Fondul salarial- 16927,3 mii lei 

Investitii capitale-53744,4 mii lei 
 

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

Valorizarea Bugetului SNMFR pentru a. 2018 este prezentată în tabelul nr. 11 

                                                                                                                           Tabelul  11 

  Denumirea Bugetul an. 2018 Notă 

aprobat 

mii lei 

valorificat 

mii lei 

I. VENITURI, total 43600,0  43805,8 +205,8 

 1. Servicii  de asigurare ale compatibilităţii 

electromagnetice a staţiilor de 

radiocomunicaţii 

40407,0            40386,0                   -  21,0             

2. Servicii de certificare ale produselor de 

comunicaţii electronice  

2000,0  2358,2              +358,2 

3. Servicii de calcul al compatibilităţii 

electromagnetice a staţiilor de 

radiocomunicaţii 

830,0                   480,8                      -349,2 
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4. Servicii măsurări tehnice, analiza şi 

consultare 

363,0                  327,2                        -35,8 

5 Alte venituri                  253,6                 253,6 

II. CHELTUIELI, total 62486,0  62144,3            -341,7 

1. Cheltuieli de personal (remunerarea 

muncii, defalcări în fondurile obligatorii 

de asigurări sociale şi medicale) 

23870,0             22916,5                   +953,5 

2. Cheltuieli curente, inclusiv: 11908,6 9088,9                  -2819,7 
                     -895,8 
                        -61,6 

2.1 Cheltuieli de gospodărie  1841,9  946 ,1 

2.2  Cheltuieli privind consumul de 

combustibil      

420,0  358,4 

2.3 Cheltuieli de transport  351,0                    252,1                          -98,9 

2.4 Cheltuieli de deplasare 1179,8  
   

                  715,9                       -463,9 

2.5 Cheltuieli pentru asigurarea utilajului 

statiilor fixe si mobile 

1900,0                   1659,6                        -240,4 

2.6 Cheltuieli reparatie utilaj  166,4  0,0                      -166,4 

2.7 Cheltuieli de paza 385,0                      386,2                           +1,2 

2.8 Cheltuieli calibrare, deservire tehnica si 

evaluare 

267,0  177,4                      -89,6 

2.9 Cheltuieli privind locatiunea mijloacelor 

fixe 

350,0                      340,6                           -9,4 

2.10 Consumuri si cheltuieli materiale 110,0                    108,6                           -1,4

  

2.11 Cheltuieli privind perfectionarea 

cadrelor 

20,0                   10,8 -9,2 

2.12 Cheltuieli servicii audit 60,0                       40,0                             -20,0 

2.13 Alte cheltuieli        257,2                  178,1                       79,1 

2.14 Plata impozitelor si dividentelor 4600,3          3915,1                   -685,2 

3 Investitii 26707,4        30138,8            +3431,4 

III. DEPĂŞIREA VENITURILOR 

ASUPRA CHELTUIELILOR 

-18886   -18338,5    

IV. TRANSFERURI ÎN BUGET, total   205,8  
 

 

  În datele prezentate se evidențiază majorarea bugetului la compartimentul 

"Venituri" cu 205,8 mii lei ca rezultat al  activităţii de investiții (dobânzi bancare) 

                                                        - 291,2 mii lei; 

-  rezultatul din activitatea financiară  (diferenţa de curs valutar) 

                                                        - 88,1 mii lei; 

- alte venituri (penalităţi din depasirea condiţiilor contractelor, refacturarea 

consumului apei)                             - 49,6 mii lei;      

Suma acestor depășiri a fost transferată în bugetul de stat.    

Referitor la compartimentul "Cheltuieli" suma valorizată a fost cu 341,7 mii 

lei mai mică decât cea prevăzută în  buget. Având în vedere primul an de activitate 
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sub forma juridică ca Instituție Publică cât și darea în exploatare a sediului nou al 

SNMFR în or. Durlești în luna noiembrie 2018 și nu conform prevederilor 

bugetului (septembrie) au fost economisite cheltuielile prevăzute pentru 

întreținerea acestui sediu, cât și apariția unor cheltuieli neprevăzute în buget și 

anume: 

-  energie termică, servicii spălătorie auto, cheltuieli pază fizică, ajutor material la 

concediere, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă in legătură cu 

modificarea statelor de personal; 

Totodată, la acest compartiment majoritatea articolelor de cheltuieli au fost 

mai mici decât cele prevăzute de buget. 

În total compartimentul bugetului referitor la cheltuieli fără investiții a fost 

valorizat cu 3772,9 mii lei mai puțin faţă de cel prevăzut de buget. 

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

30138,8 mii lei față de cel bugetat - 26707,4 mii lei. Mărimea depășita în valoare 

de 3431,4 mii lei se datorează aprobării modificărilor în Legea 241/2007 prin 

Legea 100/2018 și achiziționării Sistemului mobil de măsurare a parametrilor de 

calitate a serviciilor de comunicații electronice mobile celulare mai performant în 

comparație cu sistemul preconizat inițial și anume: 1) micșorarea și optimizarea 

termenului destinat pentru efectuarea măsurărilor în cauză (o singură sesiune de 

măsurare în loc de 4 sesiuni separate); 2) utilizarea Sistemului respectiv pentru alte 

sarcini funcționale ale SNMFR (măsurarea parametrilor tehnici, măsurarea acoperii 

cu semnal radio, investigația cazurilor de interferență, monitorizarea nivelelor 

semnalelor radio la hotarele țării); 3) organizarea și instalarea Sistemului în 

condițiile speciale, ce garantează obiectivitatea și acuratețea măsurătorilor (box 

special dedicat, care este amplasat pe acoperișul autovehiculului, ce asigură 

condițiile necesare, stabilite în standardele europene, precum și limitarea accesului 

personalului pentru a exclude implicarea factorului uman în procesul de 

măsurători). În acest sens, pentru achiziția respectivă au fost redirecționate sursele 

financiare economisite din alte capitole de cheltuieli în conformitate cu prevederile 

pct. 44 al Statutului SNMFR.   

La valorizarea bugetului la acest compartiment, s-a luat în considerare 

achiziționarea unei camere de temperaturi pentru măsurarea puterii de ieșire a 

emițătoarelor de radiocomunicații în conformitate cu standardele ETSI și tehnicii 

de calcul și componentelor periferice pentru dotarea sediului nou al SNMFR din 

or. Durlești, care conform contractelor de achiziții publice au fost achitate în 

termen stabilit de contract, dar din cauza condiţiilor ce nu au depins de partea 

contractantă au fost contabilizate la începutul lunii ianuarie 2019 urmare a livrării 

bunurilor cu întârziere din cauza unor aspecte fors majore și anume tergiversarea 

livrării bunurilor respective de către companii transportatoare din cauza condițiilor 

meteo pe ruta livrării și a perioadei sărbătorilor de iarnă.  
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88..  GGEESSTTIIOONNAARREEAA    RREESSUURRSSEELLOORR    UUMMAANNEE,,    SSEECCUURRIITTAATTEEAA    

ŞŞII    SSĂĂNNĂĂTTAATTEEAA  ÎÎNN  MMUUNNCCĂĂ  

88..11  RReessuurrssee  uummaannee  

La compartimentul „formarea profesională continuă a salariaţilor SNMFR”  în  

anul 2018 au  fost  perfectate  Planurile tematice de formare profesională, conform 

căroră  au  fost  perfectate mai multe rapoarte, examinate modurile de 

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

Au  participat la cursurile şi seminarele de formare profesională 11 angajaţi ai 

SNMFR. 

Pe parcursul anului 2018 au fost create 11 locuri de muncă și au fost lichidate 3 

locuri de muncă. 

Indicatorii privind resursele umane la sfîrşitul anului sînt prezentate în               

Tabelul nr.12 

Tabelul 12 

Indicatori 2018 2017      

a) Numărul mediu al salariaţilor    78 71 

b) Numărul salariaţilor cu studii superioare şi 

cu studii medii de specialitate 

  52 

  25 

49 

7 

c) Au fost angajaţi, salariaţi 14 1 

d) Au demisionat, salariaţi 7 - 

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

  

88..22..  SSeeccuurriittaatteeaa  şşii  ssăănnăăttaatteeaa  îînn  mmuunnccăă  

Pe parcursul anului 2018, la compartimentul „Securitatea şi sănătatea în 

muncă”, în cadrul SNMFR 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 SNMFR  pe anii 2016-2019.  

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

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

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

instituţiei pentru anul 2018, inclusiv:   

 Efectuarea instructajului primar pe protecţia muncii şi tehnica securităţii 

muncii cu 31 persoane nou angajate sau redenumite în funcţie pe parcursul anului 

şi 4 instructaje periodice cu lucrătorii din administraţie, contabilitate, serviciul 

personal, serviciul juridic şi serviciul construcţii capitale; 

 Monitorizarea derulării  instructajelor periodice a colaboratorilor SNMFR pe 

secţii la compartimentele securitatea muncii şi securitatea antiincendiară - 4 

controale cu perfectarea a 4 acte de control;. 
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 Lucrătorii SNMFR au fost asiguraţi cu  îmbrăcăminte şi alte mijloace de 

protecţie individuală şi de lucru, precum şi cu mijloace de protecţie pentru 

activitatea la staţiile de radiomonitoring conform prevederilor CCM; 

 Efectuarea controlului stării stingătoarelor antiincendiare de la instituţie, 

inclusiv şi termenele de valabilitate ale acestora cu perfectarea actului de control; 

 Organizarea controlului medical periodic obligatoriu al lucrătorilor SNMFR 

în perioada 11-12.04.2018 ; 

 Organizarea şi desfăşurarea examenului la TSM, SAI de către personalul 

electrotehnic al SNMFR; 

 Efectuarea controlului staţiilor mobile de radiomonitoring la capitolul 

echipare  conform cerinţelor tehnicii securităţii muncii şi securităţii antiincendiare 

cu perfectarea actului de control; 

 Efectuarea controlului sediului nou al SNMFR la corespunderea încăperilor  

normelor SM şi SAI cu perfectarea actului de control; 

 Procurarea şi plasarea în locurile necesare a Complexului nou al SNMFR de 

pe str. Dimo 22/20, or. Durleşti a indicatoarelor, placatelor, etc, ce se referă la 

securitatea muncii, securitatea antiincendiară şi situaţiile excepţionale. 

 Efectuarea, de comun acord cu întreprinderea de deservire, controlul 

funcţionalităţii  sistemului de semnalizare anti-incendiară a SNMFR, întocmite 21 

Acte de control  (11 - sediul vechi al I.P. SNMFR şi 10- garajul); 

 Organizarea şi desfăşurarea şcolarizării salariaţilor SNMFR cu temele: 

„Acordarea ajutorului premedical la traumare în caz de calamităţi naturale”, 

„Suport metodic pentru susţinerea examenului la securitatea muncii şi apărarea 

împotriva incendiilor”; 

 Organizarea şi desfăşurarea trimestrială a „Zilelor securităţii muncii la 

SNMFR” cu perfectarea a 4 acte de control; 

  

        99..      SSUUPPOORRTT    JJUURRIIDDIICC  ÎÎNN  RREELLAAŢŢIIIILLEE  CCOONNTTRRAACCTTUUAALLEE  

  

Direcţia Juridică şi Reglementare are la baza activităţii sale următoarele 

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

consolidează şi acordă suportul la soluţionarea problemelor juridice, inclusiv 

perfectează actele juridice necesare şi cererile de chemare în judecată pentru 

încasarea sumelor debitoare, reprezintă interesele instituţiei în instanţele de 

judecată.  

   În anul 2018 au fost înaintate debitorilor SNMFR 80  somaţii privind expirarea 

termenelor de achitare a sumelor debitoare, au fost depuse în judecată 6 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, au fost achitate  sumele debitoare în mărime de 20 368 lei 08 bani.  

   Reprezentantul SNMFR a participat la 3 şedinţe de judecată soldate cu 

rezultate în beneficiul I.P. SNMFR. 

   Au fost examinate şi avizate: 

  proiecte de acte normative – 3;  
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 contracte de asigurare a compatibilităţii electromagnetice a MRE (acorduri 

de modificare) – 517 ; 

 ordine, contracte personal – 347 . 

   Au fost întocmite proiectele a 25 contracte cu alţi agenţi economici. 

  

1100..  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII          FFIINNAALLEE  

  

Pe parcursul anului 2018 SNMFR a reuşit să realizeze obiectivele şi sarcinile 

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

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

Frecvenţelor  Radio “  pentru anul 2018”  şi a prevederilor stipulate în Contractul 

colectiv de muncă al SNMFR pentru  anii 2016 - 2019. 
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