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Cuvânt înainte 
 
Raportul de activitate pentru anul 2011 (în continuare Raport) al Centrului 

NaŃional pentru FrecvenŃe Radio (CNFR) este un document, ce reflectă gama 
largă de activităŃi efectuate în anul 2011. ActivităŃile CNFR includ un diapazon 
larg de activităŃi conform Statutului întreprinderii  şi alte activităŃi, ce au rezultat 
din exercitarea funcŃiilor şi obligaŃiilor conform prevederilor „Planului de 
activitate al Ministerului Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor pentru anul 
2011” şi „Planului de activitate al Î.S. „Centrul NaŃ ional pentru 
FrecvenŃe Radio” pentru anul 2011”  

 Raportul pentru anul 2011 prezintă, în detaliu, complexitatea şi sferele de 
aplicare a sarcinilor efectuate de CNFR divizate pe direcŃii de activitate. 
ActivităŃile CNFR au inclus îndeplinirea sarcinilor pe principalele direcŃii: 

• managementul spectrului de frecvenŃe radio; 
• monitoringul spectrului de frecvenŃe radio şi asigurarea compatibilităŃii 

electromagnetice; 
• certificarea produselor din telecomunicaŃii, informatică şi poştă (OC  TIP) şi 

încercări a produselor din telecomunicaŃii la compatibilitatea 
electromagnetică; 

• activităŃi de mentenanŃă, suport juridic şi logistic. 

   Totodată, în afara activităŃilor standard, CNFR a efectuat o serie de 
măsuri importante, prin care se va asigura dezvoltarea sectorului utilizării 
spectrului de frecvenŃe radio la nivel naŃional. Acestea includ atât activităŃi de 
pregătire către ConferinŃa Mondială pentru  RadiocomunicaŃii (CMR-12), cât şi 
paricipare la diverse forumuri, grupuri de lucru în cadrul Uniunii InternaŃionale a 
TelecomunicaŃiilor (UIT), CRC şi CEPT, inclusiv au fost efectuate: 

• măsuri de preparare a materialelor şi participarea activă la şedinŃele 
reprezentanŃilor AdministraŃiilor în ComunicaŃii (AC) ale Ńărilor membre UIT 
(CPM11-2) pentru pregătirea către ConferinŃa Mondială pentru  
RadiocomunicaŃii (CMR-12); 

• măsuri de analiză şi coordonare a utilizării benzii de frecvenŃe 380-
385/390-395 MHZ şi, ca rezultat,  a fost semnat Acordul între Ministerul 
Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor  al Republicii Moldova şi 
Autoritatea NaŃională pentru Administrare şi Reglementare în ComunicaŃii a 
României privind coordonarea şi distribuŃia frecvenŃelor preferenŃiale pentru 
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sisteme digitale de radiocomunicaŃii mobile terestre în benzile de frecvenŃe 
380-385/390-395  MHz.  

În anul 2011, o atenŃie corespunzătoare, CNFR a acordat sectorului de 
dezvoltare a radiocomunicaŃiilor. Este remarcabil faptul, că odată cu finalizarea 
lucrărilor de determinare şi avizare a benzilor de frecvenŃe 2660 – 2680 / 2540 
– 2560 MHz şi  2640 – 2660 / 2520 – 2540 MHz a fost posibilă testarea 
tehnologiei de acces radio în standardul LTE. 

 În scopul măririi gradului de transparenŃă a activităŃii întreprinderii şi a servici 
ilor prestate, în anul 2011, a fost elaborat şi lansat web site-ul CNFR 
www.cnfr.md  şi a fost asigurată administrarea lui..  Prin lansarea site-ului 
CNFR, sa asigurat accesul la resursele informaŃionale SIA RSFSR şi altă 
informaŃie utilă a CNFR. 

 În Raport este prezentată o totalizare a activităŃii Centrului NaŃional pentru 
FrecvenŃe Radio pentru anul 2011 şi oferă informaŃia necesară pentru analiza şi 
evaluarea activităŃii CNFR în anul 2011.   
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11..  MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULL  SSPPEECCTTRRUULLUUII  DDEE  FFRREECCVVEENNłłEE  RRAADDIIOO  
  

11..11  SSuuppoorr ttuull   ddeezzvvooll ttăărr ii ii   sseeccttoorruulluuii   ddee  rraaddiiooccoommuunniiccaaŃŃii ii   

Pe parcursul anului 2011, “Centrul NaŃional de FrecvenŃe Radio” Î.S. (în 
continuare - CNFR): a efectuat diverse activităŃi de suport în dezvoltarea 
sectorului de radiocomunicaŃii în Republica Moldova prin asigurarea 
disponibilităŃii continue al spectrului de frecvenŃe radio pentru implementarea 
tehnologiilor noi.  

În scopul asigur ării dezvolt ării re Ńelelor de telefonie celular ă, CNFR: 
� a efectuat lucrări de analiză, selectare şi avizare pentru alocare: 

- 3 canale radio adiŃionale pentru sistemul GSM900; 
- 11 canale radio pentru sistemul GSM1800.  

� a  efectuat estimarea parametrilor de emisie ai staŃiilor de bază ale 
sistemelor de comunicaŃii mobile 2G, 3G, calculare la compatibilitatea 
electromagnetică, şi a avizat parametrii tehnici pentru: 
- 246 staŃii de bază GSM 900/1800;  
- 955 staŃii de bază UMTS (3G); 
- 174 staŃii de bază CDMA-450; 
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Testarea tehnologiei de acces radio în standardul L TE a fost asigurată prin  
determinarea şi avizarea a două benzi de frecvenŃă: 

� benzile de frecvenŃă 2660 – 2680 MHz şi 2540 – 2560 MHz (2x20 MHz)  
pentru Î.M. „Orange” S.A; 

� benzile de frecvenŃă 2640 – 2660 MHz şi 2520 – 2540 MHz (2x20 MHz); 
pentru  Î.M. „Moldcell” S.A. 

De asemenea, pe parcursul anului 2011, CNFR a asigurat suport pentru  
dezvoltarea sectorului de difuziune TV (analog/digi tal) şi radiodifuziune:   

� pentru testarea tehnologiilor DVB-T şi DVB-T2 au fost alocate 2 canale 
TV digitale - 58 şi 61 (mun. Chişinău, Î.S. „RadiocomunicaŃii”); 

� a fost efectuată analiza posibilităŃii înlocuirii  (în cazul utilizării benzii 790 - 
862 MHz pentru serviciul mobil terestru) alocărilor televiziunii digitale ale 
Republicii Moldova în banda 790 - 862 MHz (Planul TV „Geneva-06”) cu 
alocări în banda 470 - 790 MHz. S-au selectat 19 asignări pentru staŃiile 
digitale TV,  care pot fi coordonate în limitele planului digital existent. 

� în rezultatul lucrului de calculare şi coordonare internaŃională/naŃională a 
asignărilor de frecvenŃe noi, a recomandat MTIC: 
- 14 frecvenŃe pentru serviciul de radiodifuziune sonoră; 
- 8 canale TV pentru televiziune terestră analogică; 

� a efectuat analiza şi actualizarea Planului naŃional de repartizare a 
frecvenŃelor şi canalelor radio pentru serviciul de difuziune.  

Pentru dezvoltarea serviciului mobil maritim din RM , CNFR: 
� a analizat şi selectat 7 canale (408, 607, 802, 1212, 1644, 1813, 2248) şi 

transmis către Biroul RadiocomunicaŃii UIT (BR UIT)  solicitarea de 
introducerea lor în Planul AP25. 

� pentru staŃiile de radiocomunicaŃii navale în serviciul mobil maritim au fost 
eliberate 363 de autorizaŃii. 

În domeniul tehnic al gestion ării spectrului de frecven Ńe radio , conform 
solicitărilor recepŃionate, CNFR a efectuat lucrări de calculare, coordonare şi 
avizare a 1057* frecvenŃe şi canale radio, inclusiv pe serviciile de 
radiocomunicaŃii: 

• serviciul mobil terestru - 131 frecvenŃe; 
• serviciul fix - 877 frecvenŃe;  
• serviciul fix prin satelit - 4 frecvenŃe 
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• serviciul TV prin cablu - 77 canale; 
• serviciul de radiodifuziune sonoră terestră - 28 frecvenŃe; 
• serviciul de televiziune analogică terestră - 17 canale; 

 (* fără canalele TV reŃelelor CATV şi AutorizaŃiilor staŃiilor navale).  
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În scopul avizării dării în exploatare a staŃiilor radio pentru diverse servicii, în 

decursul anului 2011, CNFR a efectuat expertiza a 65 de proiecte ale MRE. 

Repartizarea pe 3 ani a expertizelor proiectelor es te indicat ă în tabel ă : 
Numărul de proiecte  

MRE 2009 2010 2011 

StaŃii de televiziune analogică terestră (TV) 18 27 5 

StaŃii de radiodifuziune analogică terestră (RD) 11 19 17 

ReŃele de televiziune prin cablu (CATV) 45 1 0 

ReŃele din serviciul mobil-terestru 14 4 1 

StaŃii din serviciul fix (LRR,VSAT,TD) 20 14 3 
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     Total 108 65 26 

 
 

11..22  PPrrootteeccŃŃiiaa  iinntteerrnnaaŃŃiioonnaallăă  aa  aassiiggnnăărr ii lloorr   ddee  ff rreeccvveennŃŃăă  
  

În scopul protecŃiei internaŃionale a asignărilor de frecvenŃă din RM, în anul 
2011, au  fost expediate la BR UIT pentru notificare1438 asignări de frecvenŃă 
radio, inclusiv: 

• 767 în serviciul mobil terestru;  
• 482 în serviciul fix; 
• 156 staŃii navale; 
• 2 staŃii de sol (VSAT); 
• 30 în serviciul radiodifuziune terestră sonoră; 
• 1 în serviciul TV (DVB-T). 

     CNFR, pe parcursul anului 2011: 
• A efectuat analiza alocărilor şi asignărilor de frecvenŃe şi canale, publicate 

în secŃiile speciale GE06, GE84, AP30B, ST61 şi GE75 a circularelor IFIC 
şi a expediat la BR UIT poziŃia AdministraŃiei în ComunicaŃii Electronice 
(ACE) a Republicii Moldova referitor la alocările şi asignările de frecvenŃe 
şi canale radio analizate; 

• A analizat compatibilitatea electromagnetică a staŃiilor Republicii Moldova 
cu a 117 staŃii mobil terestre, 92 staŃii RD, 43 staŃii DVB-T solicitate de 
ACE din Ucraina şi a elaborat propuneri pentru formarea poziŃiei ACE a 
Republicii Moldova relativ la staŃiile în cauză ; 

• A fost efectuată verificarea datelor din sistemul MARS (Maritime mobile 
Access and Retrieval System) a mijloacelor de emisie radio utilizate de 
către navele aflate sub pavilionul RM şi efectuate modificările necesare. 
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1.3 Eviden Ńa clientelei şi Mijloacelor RadioElectronice 
 

EvidenŃa clientelei şi MRE constituie o verigă importantă în sectorul 
managementului spectrului de frecvenŃe radio. În a.2011, activitatea în 
domeniul evidenŃei clientelei şi MRE a decurs conform planurilor de lucru, 
sarcinilor trasate şi funcŃiilor de serviciu. În rezultatul activităŃii menŃionate, au 
fost atinse următoarele obiective : 

� Au  fost  încheiate  172  contracte  noi   între utilizatorii MRE şi CNFR. 
� Au  fost   modificate 130 contracte încheiate  anterior. 
 
Dinamica situaŃiei numărului de contracte comparativ cu anii 2009,2010 

este menŃionată în diagrama de mai jos: 
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CNFR a  perfectat  şi expediat prin Sistemul de schimb de date CNFR-
ANRCETI a tuturor documentelor/datelor  necesare pentru oformarea şi 
eliberarea 473 premise  tehnice pentru staŃiile de radiocomunicaŃii. 

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

la evidenŃă la CNFR (situaŃia la data de 31.12.2011), este indicat in tabela de 
mai jos: 

 
 

Numărul mijloacelor radio electronice   
(la sfâr şitul perioadei) 

  
Denumirea 

 2011 2010 2009 
Total ,   13748 12763  11060  
inclusiv:    
TV eter (staŃii) 201 192 168 
RD eter (staŃii) 178 163 159 
Simplex (staŃii) 4440 4677 4333 
Duplex (staŃii) 1077 1019 1077 
GSM, CDMA, 3G (staŃii de bază 
BTS) 

3951 2349 2021 

Linii de radioreleu (emiŃătoare)  3076 3475 2339 
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Diapazonul de frecvenŃe 27 MHz 
şi 446 MHz (staŃii) 

132 125 100 

StaŃii de navă 226 198 206 
TV cablu, sisteme  28 105 214 
MMDS (canale) 46 59 59 
StaŃii de sol (VSAT) 14 17 13 
Sisteme transport date prin 
modeme radio 

15 24 24 

Sisteme de pază 60 60 46 
DECT (emiŃătoare) 1 7 17 
R/locator (staŃii) 12 12 12 
Amator (staŃii) 291 281 272 

 
 

Concluzii:  Ca o sinteză a activităŃii în sectorul managementului spectrului de 
frecvenŃe radio pe anul 2011, pot fi deduse următoarele constatări: 

� în rezultatului lucrului de analiză, elaborare şi avizare a benzilor de 
frecvenŃe pentru standardul LTE, a fost posibil de asigurat lansarea 
lucrărilor de testare al echipamentului pentru implementarea tehnologiei 
LTE;  

� examinând dinamica frecvenŃelor avizate pe parcursul anului 2011, se 
observă o creştere pentru serviciul fix (linii de radiorelee LRR) şi serviciul 
mobil maritim (staŃiile la bordul navelor): 

- serviciul fix – în marea lor majoritate, staŃiile din serviciul fix formează 
sisteme de transmisiuni în infrastructura reŃelelor de telefonie mobilă 
celulară. Această creştere a devenit vizibilă datorită faptului, că 
reŃelele 3G, comparativ cu 2G, necesită capacităŃi mai sporite, ceea 
ce a adus la modificarea numărului echipamentelor şi de frecvenŃe 
necesare asigurării traficului; 

- serviciul mobil maritim - numărul staŃiilor navale se datorează sporirii 
solicitărilor de înregistrare a navelor sub pavilionul Republicii 
Moldova. 

• Relativ la protecŃia internaŃională a frecvenŃelor radio, se poate de 
menŃionat, că odată cu creşterea gradului de implementare al standardului 
DVB-T în Ńările limitrofe (Ucraina, România), se majorează numărul solicitărilor 
de coordonare la compatibilitate electromagnetică a staŃiilor DVB-T şi devine 
mai vitală asigurarea planificării utilizării eficiente al Dividendului Digital scontat 
în procesul implementării complete al standardului DVB-T. 
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• în sistemele de distribuire  ale programelor TV prin  cablu se observă o 
tendinŃă de micşorare al ritmului de creştere al numărului de reŃele noi create. 
Majoritatea avizelor pentru canalele TV prin cablu a fost eliberate pentru 
creşterea numărului de canale TV retransmise în reŃelele existente. Micşorarea 
numărului de contracte între CNFR şi operatorii TV prin cablu se datorează 
faptului modificării legislaŃiei în domeniul comunicaŃiilor electronice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. RADIOMONITORINGUL SPECTRULUI DE FRECVENłE RADIO. 
ASIGURAREA COMPATIBILIT ĂłII ELECTROMAGNETICE ALE 

MIJLOACELOR RADIOELECTRONICE 
 

În a. 2011 sarcina de bază al sectorului de radiomonitoring a constituit 
asigurarea compatibilităŃii electromagnetice (CEM) a mijloacelor 
radioelectronice (MRE) din sectorul neguvernamental. Această activitate 
conŃine în sine aplicarea unui set de măsuri tehnice destinate  pentru 
asigurarea funcŃionării normale a diverselor sisteme şi staŃii/reŃele radio, care 
utilizează spectrul de frecvenŃe radio. 

 Indicii cantitativi şi calitativi, ce caracterizează activitatea sectorului de 
radiomonitoring pentru anul 2011 comparativ cu anii precedenŃi, 2009 şi 2010 
sunt prezentaŃi în formele tabelare şi grafice de mai jos pentru fiecare 
compartiment în parte.  
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2.1 Depistare şi localizare perturba Ńii nocive.  
  
 În anul 2011 au fost investigate, localizate şi eliminate 48 surse 
perturbătoare.  
     La solicitarea utilizatorilor spectrului de frecvenŃe radio din mun.Chişinău, în 
special  ai utilizatorilor reŃelelor de taximetrie, prin intermediul complexului de 
triangulare şi localizare a surselor de emisie instalat în perimetrul municipiului 
Chişinău, au fost localizate 771 surse de emisie. 
 Repartizarea cazurilor de localizare şi eliminare a surselor de perturbaŃii 
pentru fiecare serviciu în parte este prezentată în tabelul de mai jos:   

 
 

Localizarea şi eliminarea surselor de perturba Ńii: 

Perturba Ńii  
Serviciul 2009 2010 2011 

6 2 6 Radiodifuziune (total): 
    televiziune analogică terestră (TV) 
    radiodifuziune analogică terestră (RD) 
    reŃele MMDS 

3 
2 
1 

1 
1 
0 

3 
3 
0 

FIX (LRR,VSAT) 2 2 1 

Mobil (celular) 15 16 15 

Mobil-terestru (convenŃional) 27 25 26 

Total  50 45 48 
Localizarea surselor de perturbaŃii prin 
intermediul complexului de triangulare 
“GonioChişinău” 

399 484 771 
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2.2  Depistare şi localizare mijloace de emisie radio neautorizate.  
 
Pe parcursul anului 2011 au fost depistate 44 cazuri de funcŃionare 

neautorizată a MRE. DistribuŃia cazurilor de funcŃionare neautorizată a MRE 
repartizată  pe servicii în parte este prezentată în diagrama de mai jos: 
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În serviciul radiodifuziune au fost depistate 14 cazuri de funcŃionare 

neautorizată a MRE, inclusiv:  
• 6 MRE (faŃă de 2010) amplasate în raioanele de est ale republicii (3 staŃii de 
televiziune digitală, 1 staŃie de televiziune analogică,1 staŃie de radiodifuziune 
terestră, o sursă de emisie digitală cu lărgimea de bandă de 10MHz ce ocupă 
banda de frecvenŃe 801-811MHz (o porŃiune al spectrului din banda de 
frecvenŃe alocată serviciului de difuziune, canalele 62 şi 63); 
• 7 MRE amplasate în UTA Găgăuzia (6 staŃii de televiziune analogică şi 1 
staŃie de radiodifuziune terestră); 
• 1 staŃie de radiodifuziune sonoră amplasată în oraşul Vadul lui Vodă. 

În serviciul mobil-terestru au fost depistate 30 cazuri de funcŃionare 
neautorizată, dintre care în 22 cazuri a fost fixată crearea reŃelelor de 
radiocomunicaŃii neautorizate, în 2 cazuri a fost fixată extinderea reŃelelor cu 
încălcarea prevederilor legislaŃiei în vigoare şi în restul cazurilor a fost fixată 
exploatarea reŃelelor fără finalizarea procedurii de dare în exploatare. 

 
2.3  Evaluări instrumentale  parametri  tehnici  de emisie ai sta Ńiilor   
       de  radiocomunica Ńii 
 

În scopul evaluării instrumentale a conformităŃii parametrilor tehnici ale MRE 
din serviciul difuziune valorilor avizate şi reglementărilor tehnice în vigoare, pe 
parcursul anului 2011, prin intermediul staŃiilor fixe al Sistemului naŃional de 
radiomonitoring, au fost efectuate evaluări instrumentale a 186 staŃii de 
difuziune (104 staŃii de radiodifuziune terestră şi 82 staŃii de televiziune 
analogică), staŃii amplasate în zonele de recepŃie sigură a staŃiilor de 
monitoring. Total pe parcursul anului 2011 au fost efectuate  2232 de evaluări. 

În  procesul analizei măsurătorilor efectuate  au fost fixate  172 de abateri ale 
parametrilor de emisie de la prevederile reglementărilor tehnice, dinamica 
cărora este prezentată în diagrama următoare:  
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Pe parcursul anului 2011, în conformitate cu planul de activitate al CNFR, a 

fost efectuată verificarea şi evaluarea parametrilor tehnici de emisie la locul 
instalării pentru 152 staŃii de radiodifuziune şi 193 staŃii de televiziune analogică 
terestră, în rezultatul lucrului efectuat au fost fixate modificări neautorizate la 4 
staŃii de radiodifuziune şi 1 staŃie de televiziune. Toate cazurile fixate au fost   
aduse la cunoştinŃa radiodifuzorilor RD/TV în mod operativ.  

La 40 de reŃele de televiziune prin cablu(CATV) au fost efectuate evaluări 
instrumentale ai parametrilor tehnici. Evaluărilor respective au vizat doar 
reŃelele de cablu, utilizatorii cărora au contracte de asigurare a CEM cu CNFR. 

Pe parcursul anului 2011 au fost efectuate măsurători de dare în exploatare 
a 1355 MRE distribuite în dependenŃă de serviciul de radiocomunicaŃii în modul 
următor: 
• în serviciul difuziune – 9 staŃii de radiodifuziune sonoră şi 2 staŃii de 
televiziune analogică; 
• în serviciul mobil terestru – 70 de reŃele de radiocomunicaŃii, dintre care 55 
de reŃele au fost puse în exploatare de către 44 utilizatori noi, restul reŃelelor 
fiind puse în exploatare de către utilizatorii care la momentul actual au relaŃii 
contractuale cu CNFR; 
• în serviciul fix – 4 reŃele de transport date WAS/RLAN în benzile de frecvenŃă 
2,4 şi 5GHz şi 1 staŃie VSAT; 
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• în serviciul mobil –251 staŃii de bază (BTS) standard GSM900/1800, 912 
BTS standard UMTS(3G) şi 105 staŃii BTS standard LTE(4G). De menŃionat, că 
staŃiile BTS standard LTE funcŃionează la moment în regim de testare. 

 
Datele relativ la măsurătorile efectuate, în comparaŃie cu anii 2009 şi 2010, 

sunt prezentate în tabelul de mai jos:   
 

            Anul 
№                           StaŃii/re Ńele 2009 2010 2011 

1. StaŃii din serviciul difuziune 23 46 11 

2. ReŃele de televiziune prin cablu(CATV) 10 1 0 

3. ReŃele din serviciul mobil-terestru (convenŃional) 149 78 70 

4. StaŃii BTS din serviciul mobil (celular) 406 426 1268 

7. StaŃii din serviciul fix (LRR, WAS/RLAN,VSAT ) 23 22 5 

 Total 611 774 1355 
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Concluzii:   
 
Activitatea CNFR în sectorul radiomonitoringului spectrului de frecvenŃe radio 

a decurs conform planurilor de lucru şi sarcinilor trasate.  
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Luând în consideraŃie, că asigurarea compatibilităŃii electromagnetice, în 
mare parte, este condiŃionată de lucru la depistarea şi eliminarea perturbaŃiilor 
nocive, evaluarea respectării parametrilor tehnici ai staŃiilor radio prevederilor 
reglementărilor în vigoare, este util de menŃionat:    

• ca şi în anii precedenŃi, cele mai multe solicitări (771) privind localizarea 
surselor de emisie perturbătoare au parvenit din partea utilizatorilor de 
frecvenŃe radio din oraşul Chişinău, care prestează servicii taxi. Aceste 
investigaŃii au fost efectuate în mod operativ de către personalul de tură de 
la staŃia centrală de radiomonitoring, care funcŃionează  în regim non-stop, 
prin intermediul complexului de triangulare şi localizare a surselor de 
emisie “GonioChişinău”. Numărul mare ale solicitărilor menŃionate se 
explică prin faptul, că unii utilizatori de staŃii radio, din  diverse motive, nu 
asigură blocarea necontrolată a butonului de accesare a staŃiei de radio şi, 
în consecinŃă, staŃia respectivă emite încontinuu, afectând lucrul 
dispeceratului de taxi respectiv; 

• motivele existenŃei surselor de emisie perturbătoare în serviciul mobil-
terestru au rămas neschimbate: 

- nerespectarea condiŃiilor de exploatare a staŃiilor; 
- defectarea emiŃătoarelor de abonat din reŃelele de pază; 
-  lipsa filtrelor de trece-bandă şi codării subtonale a staŃiilor radio , 

antenele de emisie ale cărora sunt amplasate pe acelaşi edificiu 
sau în nemijlocita apropriere, fapt ce duce la apariŃia unor 
produse de intermodulaŃii dintre semnalele staŃiilor de bază care 
funcŃionează în zona dată.  

• statistică abaterilor fixate arată, că majoritatea abaterilor se fixează la 
exploatarea staŃiilor de radiodifuziune sonoră, şi anume la parametrul 
depăşirea valorilor deviaŃiei de frecvenŃă maximală de la valorile normate.  
Pe parcursul anului, s-a observat o majorare al numărului de staŃii BTS din 

serviciul celular. Motivul acestei majorări este, că în scopul lărgirii ariei de 
acoperire a teritoriului Ńării cu serviciul UMTS(3G), operatorilor naŃionali de 
telefonie celulară efectuează lucrări de instalare şi dare în exploatare ai staŃiilor 
BTS noi - standard UMTS(3G).  

În baza analizei lucrului efectuat în sectorul radiomonitoringului spectrului de 
frecvenŃe radio şi asigurarea compatibilităŃii electromagnetice a mijloacelor 
radioelectronice, se poate de concluzionat, că, datorită măsurilor operative 
întreprinse de serviciul de radiomonitoring CNFR, compatibilitatea 
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electromagnetică a staŃiilor de radio emisie a fost asigurată pe tot parcursul 
anului 2011. 

 
33..  CCEERRTTIIFFIICCAARREEAA  PPRROODDUUSSEELLOORR  DDIINN  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAAłłIIII,,  

IINNFFOORRMMAATTIICCĂĂ  ŞŞII  PPOOŞŞTTĂĂ  ((OOCC    TTIIPP))..  
ÎÎNNCCEERRCCĂĂRRII  AALLEE  PPRROODDUUSSEELLOORR  DDIINN  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAAłłIIII  LLAA  

CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTAATTEEAA  EELLEECCTTRROOMMAAGGNNEETTIICCĂĂ  
 

 
OC TIP (Organismul de Certificare a produselor din TelecomunicaŃii, 

informatică şi Poştă) este desemnat în Sistemul NaŃional de Evaluare a 
ConformităŃii al Republicii Moldova pentru evaluarea conformităŃii produselor în 
domeniu reglementat (Ordinul ME nr.49 din 29.03.10). 

În decursul anului 2011, CNFR a efectuat reperfectarea documentelor şi 
pregătirea personalului pentru auditul de supraveghere a  Organismului de 
certificare a produselor, care se petrece în baza regulilor de acreditare a 
organismelor de evaluare a conformităŃii produselor. În urma auditului, efectuat 
de către Centrul naŃional de acreditare CAECP, a fost confirmată 
corespunderea OC cerinŃelor standardului SM EN 45011: 2003 şi valabilitatea 
certificatului de acreditare.  

 În 2011, în baza auditului de supraveghere efectuat de către CAECP, a fost 
reconfirmată valabilitatea acreditării şi corespunderea Laboratorului de încercări 
LÎ CEM standardului SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006,. 

A fost asigurată menŃinerea la zi a sistemelor de calitate a OC TIP şi LÎ CEM 
şi efectuate  8 controale de audit intern a calităŃii. 

Pe parcursul 2011 s-a efectuat evaluarea periodică a produselor certificate la 
13 întreprinderi.  

A fost susŃinută şi  actualizată baza de date “Certificate de conformitate “ şi 
pagina WEB a CNFR, compartimentul “Lista produselor certificate”. 

 
În  2011 au fost certificate 300 tipuri de echipamente cu eliberarea 

Certificatelor de conformitate                 
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În 2011 au fost marcate cu marca de identificare şi evidenŃă OC TIP 299 893  

unităŃi de produse (marcate produse).                                                                        
 
         
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          

 
 
 
 
În 2011 s-a efectuat expertiza documentelor de import şi documentaŃiei 

tehnice a produselor de comunicaŃii electronice şi s-au eliberat 1639 autorizaŃii 
de import .                                                                               
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În 2011 au fost efectuate 256 încercări de laborator pentru certificarea  
produselor  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
În rezultatul activităŃii de certificare şi încercări de laborator pentru perioada 

anului 2011 se poate de constatat, că: 
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• creşterea numărului de expertize a documentelor pentru autorizarea 
importului produselor TIC (2011 – 1639 un. , 2010 – 1587 un.) şi al numărului 
produselor marcate  cu marca de identificare şi evidenŃă OC TIP (2011 – 
299393 un., 2010 – 283240 un.), această creştere indică intensificarea activităŃii 
economice a agenŃilor economici, care se ocupă cu importul şi comercializarea 
produselor TIC, extinderea reŃelelor transport date şi de telefonie mobilă. 

• diminuarea numărului certificatelor de conformitate a produselor eliberate 
(2011 – 300 un., 2010 - 347 un.) indică o micşorare a numărului de importatori 
ai echipamentelor de telefonie mobilă; 

• micşorarea numărului de copii autentificate a Certificatelor de conformitate 
eliberate de OC TIP (2011 – 3271 un. , 2010 – 3917 un.,),  se datorează 
faptului, că documentele normative permit comercializarea produselor certificate 
însoŃite cu copii atât autentificate de OC TIP, cât şi autentificate de titularul 
certificatelor de conformitate. 

• înzestrarea Laboratorului cu aparate de măsurări şi echipamente noi şi 
performante şi implementarea lor în procesul încercărilor, a permis extinderea  
nomenclaturii echipamentelor şi parametrilor supuşi încercărilor (terminale 
mobile GSM, echipamente transport date, măsurarea parametrilor de 
compatibilitate electromagnetică, inclusiv  nivelului perturbaŃiilor industriale) şi 
menŃinerea numărului  de încercări a produselor efectuate  în LÎ CEM (2011 – 
256 un., 2010 – 258 un.) 
• pe parcursul anului, Laboratorul de încercări a testat prima staŃie de bază în 
standardul LTE de tipul Huawei RRU 3201. 
• A fost refuzată certificarea produselor pentru  6 cereri a agenŃilor economici. 
• Au fost obŃinute rezultate negative la testarea a  5 tipuri de produse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44..  DDEEZZVVOOLLTTAARREEAA    ÎÎNNTTRREEPPRRIINNDDEERRIIII  
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ŞŞII    IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA    TTEEHHNNOOLLOOGGIIIILLOORR    IINNFFOORRMMAAłłIIOONNAALLEE  
 

44..11    DDeezzvvooll ttaarreeaa    îînnttrreepprr iinnddeerr ii ii 
 
4.1.1 Suportul logistic la organizarea construirii  compl exului CNFR pentru   
         asigurarea protec Ńiei spectrului de frecven Ńe radio şi certificarea  
         produselor TIC. 

 
În scopul autorizării lucrărilor de construcŃie al complexului CNFR pentru 

asigurarea protecŃiei spectrului de frecvenŃe radio şi certificarea produselor TIC, 
în 2011 CNFR a întreprins măsuri: 

� de organizare a elaborării şi avizării proiectului de protecŃie al mediului 
pentru construcŃia preconizată;  

� de avizare al proiectului integral de construcŃie de către organele de 
supraveghere în construcŃii din domeniul sanitar şi protecŃiei 
antiincendiare; 

� de perfectare a documentelor necesare pentru obŃinerea autorizaŃiei de 
construcŃie. Toate documentele stabilite conform legislaŃiei în vigoare au 
fost înaintate spre eliberarea autorizaŃiei de construcŃie.   

 
  

44..11..22    DDeezzvvooll ttaarreeaa  şşii   mmeenntteennaannŃŃaa  SSiisstteemmuulluuii   nnaaŃŃiioonnaall   ddee  mmoonnii ttoorr iinngg  aall       
                    ssppeeccttrruulluuii     ddee  ff rreeccvveennŃŃee  rraaddiioo    

 
Prin intermediul Sistemului naŃional de monitoring al spectrului de frecvenŃe 

radio (SNMSFR) se realizează sarcinile, determinate de Regulamentul 
RadiocomunicaŃiilor al Uniunii InternaŃionale TelecomunicaŃii (UIT)  

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

În scopul optimizării zonelor de acoperire ale SNMSFR, a fost organizat 
amplasamentului unei staŃii de radiomonitoring în or.Cahul şi executate lucrările  
ce Ńin de montarea pilonului, sistemelor de protecŃie (antifulger, sistemul de 
împământare tehnică). În rezultat, staŃia de radiomonitoring „Giurgiuleşti” a fost 
transferată în amplasamentul nou din or. Cahul şi conectată în sistemul unic. 
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Conform planurilor aprobate, sa efectuat deservirea tehnică a 
echipamentului staŃiilor de radiomonitoring şi profilaxia pilonilor sistemelor 
antena-fider , inclusiv a fost vopsit pilonul SM Căuşeni. 

În prezent SNMSFR  are în componenŃa sa 12 staŃii fixe de radiomonitoring 
şi 5 staŃii mobile de monitoring şi localizare a surselor de emisie.  
  
44..22  IImmpplleemmeennttaarree//eexxppllooaattaarree  tteehhnnoollooggii ii   şşii   rreessuurrssee  iinnffoorrmmaaŃŃiioonnaallee  
  

În anul 2011 a fost elaborată şi lansată pagina web oficială a CNFR 
www.cnfr.md , inclusiv, s-a asigurat administrarea site-ului.  Prin lansarea site-
ului CNFR, a devenit posibil accesul la resursele informaŃionale SIA RSFSR şi 
altă informaŃie utilă a CNFR. 

 

 

Fig1. Pagina principal ă a site-ului web CNFR. 

 
În 2011 în cadrul CNFR a fost elaborat şi implementat sistemul de arhivare 

electronică   a documentelor, ce Ńin de activitatea CNFR, cu posibilitatea de 
scanare şi convertare în format electronic a documentelor pe suport de hârtie. A 
fost organizat şi petrecut seminarul „Administrarea documentelor în programul 
Fox Manager” şi formelor de administrare a programului conform „Ghidului de 
utilizator”  

În scopul automatizării  procesului examinării parametrilor liniilor de 
radioreleu prezentate de către operatorii de telefonie mobilă celulară cu 
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parametrii din baza de date al CNFR, a fost elaborat şi implementat programul 
aplicativ dedicat. 

A fost implementat programul aplicativ de evidenŃă a asignărilor de 
frecvenŃă, publicate în circularele BRIFIC şi examinate de CNFR. 

În 2011 s-au extins facilităŃile programului aplicativ de fixare şi stocare a 
situaŃiei electromagnetice în rezultatul monitorizării („Spectru”) prin elaborarea 
modulelor de evidenŃă a rezultatelor de la staŃiile BălŃi şi Baimaclia. 

Pe parcursul anului 2011, în cadrul exploatării Sistemului InformaŃional 
Automatizat „Registrul de stat al frecvenŃelor şi staŃiilor de radiocomunicaŃii” 
(SIA RSFSR), a fost asigurată funcŃionarea, protecŃia datelor şi securitatea 
informaŃională, inclusiv: 
- în baza „Ghidului de administrare a sistemelor informaŃionale pe baza 

SUSE Linux şi Oracle DB” a fost elaborat şi realizat „Planul de activitate 
pentru asigurarea condiŃiilor de administrare a SIA RSFSR” ; 

- au fost modelat funcŃionalul SIA RSFSR pe baza a două servere de test 
Linux SUSE-BD Oracle  şi Windows XP - server JBoss; 

- în baza „Ghidului de administrare a sistemelor informaŃionale pe baza 
SUSE Linux şi Oracle DB” a fost elaborat şi realizat „Planul de activitate 
pentru asigurarea condiŃiilor de administrare a SIA RSFSR” ; 

- a fost efectuată „clonarea” sistemului operaŃional pe patru servere SIA 
RSFSR 

 
 

CNFR dispune de urm ătoarele surse informa Ńionale (la 31.12.2011): 

Surse informa Ńionale Cantitatea, (un.) 
Servere 7 

Calculatoare 58 

Notebook 9 

Conexiuni la Internet 15 

Utilizatori Internet 44 

Pagini oficiale Web 1 

Sisteme informaŃionale în gestiune 1 
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Analiza surselor informaŃionale, în perioada anului 2011, evidenŃiază la 
compartimentul „Conexiuni Internet” o creştere, acest fapt indică majorarea 
transferului de date şi intensificarea utilizării resurselor informaŃionale, care fac 
parte din infrastructura întreprinderii. Sursele informaŃionale, implicate în 
Sistemul NaŃional de Monitoring al Centrului NaŃional pentru FrecvenŃe Radio, 
pe parcursul anului 2011 nu s-au schimbat semnificativ. 
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55..    GGEESSTTIIOONNAARREE    RREESSUURRSSEE    UUMMAANNEE  

 
55..11  RReessuurrssee  uummaannee  

 
La întreprindere activează -  69 salariaŃi, dintre care: 

• cu studii superioare – 44, 

• cu studii medii speciale/secundare profesionale – 15 (9/6). 
      
 

În  2011 la întreprindere: 

• a fost angajată  1 persoană, 

• au demisionat  3 persoane. 
În 2011 la seminare şi cursuri de perfecŃionare au participat 10 salariaŃi 

CNFR 
Planurile tematice de pregătire profesională  a salariaŃilor CNFR pentru 2011 

au fost îndeplinite. În cadrul planurilor tematice au fost pregătite diferite 
rapoarte, au fost examinate modurile de implementare a tehnologiilor 
respective, au fost studiate sistemele performante şi a. 

 
55..22  SSeeccuurr ii ttaatteeaa  mmuunnccii ii   

 
În anul 2011, la compartimentul „Securitatea muncii”, la întreprindere au fost 

realizate toate măsurile prevăzute în Contractul colectiv de muncă (Anexele 3; 
3.1; 3.2 şi 10 ): 

• Asigurarea organizării şi verificării cunoştinŃelor în domeniul securităŃii muncii 
(46 lucrători);  

• Deservirea reŃelei de climatizoare; 

• Asigurarea lucrătorilor cu  îmbrăcăminte şi   alte mijloace de protecŃie 
individuală şi de lucru precum şi cu mijloace de protecŃie la staŃiile de 
radiomonitoring; 

• Verificarea  periodică  a echipamentelor de protecŃie; 

• Completarea truselor de prim ajutor cu medicamente de primă necesitate – 
realizat; 

• Organizarea controlului medical al personalului electrotehnic şi salariaŃilor cu 
lucrul la înălŃime (25 lucrători);  

• Asigurarea cu apă potabilă; 
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• Asigurarea staŃiilor de radiomonitoring cu covoraşe dielectrice, extinctoare, 
mănuşi dielectrice de cauciuc, indicatoare de tensiune, instrument cu mâner 
izolat, truse medicale de prim ajutor.  

 
 

66..  PPAARRTTIICCIIPPAARREEAA  ÎÎNN  PPRROOCCEESSUULL  DDEE  PPEERRFFEECCłłIIOONNAARREE    
AALL  CCAADDRRUULLUUII  JJUURRIIDDIICC  ŞŞII  NNOORRMMAATTIIVV    

  
66..11  CCAADDRRUULL   JJUURRIIDDIICC      
  
  
66..11..11  AAcctt iivvii ttaattee  îînn  ddoommeenniiuull   lleeggiissllaatt iivv  

 
În 2011   de către Î.S. “Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio”  

au fost analizate şi elaborate avizări la 11 proiecte de acte legislative: 
  

• Proiectul Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii; 

• Proiectul Legii privind semnătura electronică; 
• Proiectul Legii de modificare a Codului audiovizualului; 
• Proiectul Legii privind controlul de stat asupra activităŃii de întreprinzător; 
• Proiectul Legii de modificarea a Legii salarizării, Legii securităŃii şi sănătăŃii 

în muncă, Codului muncii; 
• Proiectul Ordinului MTIC „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

modul de înregistrare  a obiectelor Registrului resurselor informaŃionale de 
stat”, ş.a. 

ReprezentanŃii CNFR au participat în activitatea grupului de lucru de 
elaborare a  Proiectului legii de modificare şi completare a Legii comunicaŃiilor 
electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 

 
 
6.1.2. Suport  juridic în rela Ńiile contractuale 
 
În 2011 au fost întocmite şi înaintate către debitori 63 somaŃii, cereri de 

chemare în judecată - 6. 
Au fost executate 5 titluri executorii cu privire la datoriile debitoare şi pe 

contul CNFR au fost transferaŃi  11.188  lei (inclusiv taxele de stat şi cheltuielile 
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executorilor judecătoreşti), a fost validată suma debitoare de 21.296 lei a 
„Eventis” S.A.  

ReprezentanŃii CNFR au participat la 23 şedinŃe de judecată.   
Către 31 decembrie 2011: 

• sunt puse pe rol în instanŃa de judecată litigii – 5, în sumă de 53.749 lei;  

• sunt expediate 11 titluri executorii la executorii judecătoreşti, (neexecutate 
până la data indicată –în sumă de 10.454 lei plus taxele de stat), 

• în proces de insolvabilitate  sunt 2 dosare aflate -  în sumă de 1 261 476 lei , 
dintre care Î.M. „Eventis Mobile” S.R.L. 1.258.838 lei, plus taxele de stat. 

 
Concluzii:  
În comparaŃie cu indicii juridici 2011 faŃă de indicii anilor 2009 şi 2010: 
� Numărul procedurilor de soluŃionare a litigiilor pe cale amiabilă a crescut 

cu 30%. În 2009 şi 2010 circa 40, în 2011 – 63 de proceduri. Aceasta se 
explică prin faptul, că în 2011, la lichidarea  datoriilor debitoare, s-a pus 
accentul pe soluŃionarea litigiului pe cale amiabilă, imediat la apariŃia 
datoriei  (perfectarea juridică corectă a contractelor, acordurilor de 
modificare a contractelor, înaintarea demersurilor, perfectarea actelor de 
verificare etc.). 

� Numărul cererilor de chemare în judecată a scăzut considerabil. În 2009 
şi 2010 în mediu au fost depuse 20 de cereri de chemare în judecată, în 
2011 – 6 cereri de chemare în judecată. Datoriile istorice formate pe 
parcursul anilor 2007-2008 au fost examinate în  instanŃele de judecată şi 
cea a executorilor judecătoreşti.  

 
66..22  CCAADDRRUULL   NNOORRMMAATTIIVV    
  

În 2011   Î.S. “Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” a organizat şi a 
asigurat elaborarea a două reglementări tehnice (ulterior - RT):  

a) „ Măsurarea  intensităŃii câmpului electromagnetic şi estimarea ariilor de 

acoperire a staŃiilor de radiocomunicaŃii în serviciul mobil terestru şi serviciul 

radiodifuziune  terestră” (RT 3830700-006); 

b) „CerinŃe şi metode de încercări ale echipamentelor terminale a reŃelelor 
de telefonie mobilă celulară în scopul certificării” 

RT au fost elaborate: 
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� în scopul armonizării reglementărilor naŃionale şi a utilizării spectrului 

de frecvenŃe radio cu cele europene; 

� în baza standardelor ETSI, deciziilor, recomandărilor şi rapoartelor 

Comitetului European ComunicaŃii Electronice şi recomandărilor 

Uniunii InternaŃionale a TelecomunicaŃiilor. 

Proiectele RT au fost transmise către MTIC pentru examinare şi aprobare. 
În anul 2011 CNFR: 
� a elaborat şi implementat în sectorul radiomonitoring instrucŃiunea 

tehnologică ”Evaluarea instrumentală a parametrilor tehnici de emisie ai 
staŃiilor de televiziune analogică terestră” 

� a elaborat, a coordonat cu operatorii de telefonie mobilă celulară şi a 
prezentat către MTIC spre aprobare “Metodica de  măsurători a gradului 
de acoperire a drumurilor cu semnal GSM” şi „Metodica de  măsurători a 
gradului de acoperire a drumurilor cu semnal CDMA”. 

 
 

    
77..  AACCTTIIVVIITTAATTEE    IINNTTEERRNNAAłłIIOONNAALLĂĂ  

  
În 2011, directorul general CNFR dl Teodor CICLICCI, în baza  Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr.185 din 24 martie 2011, a semnat Acordul 
între Ministerul Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor  al Republicii Moldova 
şi Autoritatea NaŃională pentru Administrare şi Reglementare în ComunicaŃii a 
României privind coordonarea şi distribuŃia frecvenŃelor preferenŃiale pentru 
sisteme digitale de radiocomunicaŃii mobile terestre în benzile de frecvenŃe 380-
385/390-395  MHz.  

În 2011, CNFR a participat la crearea şi lansarea Internet portalului „Central 
and Eastern European Regional Working Group”: 

  http://ceeregionalworkinggroup.net/ 
 

În 2011 CNFR: 

• A pregătit materiale şi a participat la şedinŃele reprezentanŃilor 
AdministraŃiilor în ComunicaŃii (AC) ale Ńărilor membre UIT (CPM11-2) 
pentru pregătirea către ConferinŃa Mondială RadiocomunicaŃii (CMR-12); 
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• A elaborat proiectul solicitării AdministraŃiei de TelecomunicaŃii a Republicii 
Moldova (AT RM) de excludere a denumirii Ńării din notele Regulamentului 
RadiocomunicaŃiilor (pct 1.1 agenda WRC-12); 

• A efectuat analiza propunerilor comune CRC şi CEPT către WRC-12. 
Pregătite propunerile privind poziŃia AT RM faŃă de propunerile comune 
CRC şi CEPT. Rezultatele analizei au fost expediate la MTIC. 

 
 

88..  DDIISSPPOOZZIIłłIIII          FFIINNAALLEE  
 
Prin activitatea efectuată pe parcursul anului 2011, CNFR a asigurat 

îndeplinirea deplină a tuturor punctelor din ,,Planul măsurilor organizatorice de 
bază al Ministerului pentru anul 2011”  prevăzute după CNFR, precum şi 
realizarea complectă a ,,Planului de activitate al CNFR pentru anul 2011” şi 
prevederilor stipulate în Contractul colectiv de muncă al CNFR pentru anul 
2011. 


