
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                        
                                                                      

TARIFELE LA SERVICIILE PRESTATE DE C ĂTRE  
Î.S “CENTRUL NA łIONAL PENTRU FRECVEN łE RADIO” 

 
CAPITOLUL  1 

Servicii  de certificare ale produselor de comunicaŃii electronice, 
  efectuate de Organismul de Certificare al Produselor din TelecomunicaŃii, Informatic ă şi Poştă (OC TIP) 

 

Valoarea tarifelor în dependenŃă de schema de certificare 
 

Nr. 
 

DENUMIREA  PRODUSELOR 
Schema 2,3,4 Schema 2a, 3a, 4a Schema 1, 7 

1.  
 

GRUPUL DE PRODUSE 1 
- centrale telefonice, comutatoare şi multiplexoare ;  
- echipament pentru recepŃie /emisie prin satelit (inclusiv antene de emisie) 

 
2275  

 
 

 
3554  

 
 

 
1991  

 

2.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

GRUPUL DE PRODUSE 2 
- staŃii de radiodifuziune si TV; 
- emiŃătoare cu  modulaŃie cu bandă laterală unică a serviciului mobil  
terestru ; 
- staŃii de radiolocaŃie;       
- staŃii radioreleu, staŃii de  radionavigaŃie; 
- echipament pentru recepŃie /emisie prin satelit (inclusiv antene de 
emisie); 
- echipament de  distribuŃie a programelor audiovizuale  prin  cablu; 
- staŃii de bază şi repetoare a sistemelor de telefonie celulară (standarde  
GSM, CDMA, etc.) 

 
 1706  

 
 

 
2560  

 
 

 
1422  

 
 

Valoarea tarifelor în dependenŃă de schema de certificare 
 

Nr. 
 

DENUMIREA  PRODUSELOR 
Schema 2,3,4 Schema 2a, 3a, 4a Schema 1, 7 

3.  
 
 
 

 

GRUPUL DE PRODUSE 3 
- centrale telefonice de capacitate mică;  
- aparate telefonice de toate tipurile, inclusiv roboŃi  telefonici,   
  taxofoane,   terminale mobile GSM si CDMA; 
- microfoane şi telefoane; 

 
1478  

 
 

 
2161 

 
 

 
967 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

- echipament de telegraf si fototelegraf; 
- aparate telefax; 
- echipament terminal  telex şi videotext; 
- echipament de linie analogic şi digital; 
- echipament terminal transport date, inclusiv concentratoare,  
   multiplexoare, routere, repetoare etc.; 
-  antene de emisie RD, TV şi a staŃiilor de bază; 
- sisteme electrice antifurt şi antiincendiare; 
- modeme de toate tipurile inclusiv echipament care conŃine modeme  
  incorporate; 
- echipamentul  sistemelor  de radiocomunicaŃii   terestre  mobile   
  (telefon “fără cordon”,    radioprelungitor de telefon,  radiomicrofon,   
  trunked, paging ); 
-  radiomodeme, radiobridje; 
 -   radiosisteme pentru transmisiuni date;  
-  instalaŃii de frecvenŃă înaltă de uz medical, ştiinŃific, casnic, alte 
  domenii; 
- antene RD şi TV; 
-  echipamentul de linie si terminal radio pentru abonaŃi; 
-  modulatoare şi convertoare a staŃiilor TV-cablu. 

4.  
 

 
 
 

 

 GRUPUL DE PRODUSE 4 
  -  accesorii telefonice: prize si furci telefonice; conectori, etc. ;  
-  cabluri pentru telefonia urbană şi rurală (inclusiv fibre optice); 
-  cabluri simetrice pentru semnale de frecvenŃă înaltă; 
-  fire pentru conexiuni telefonice locale; 
-  echipament pentru conexiuni de cabluri. 

 
1137  

 
 

 
1564  

 
 

 
711 

 
 

Valoarea tarifelor în dependenŃă de schema de certificare 
 

Nr. 
 

DENUMIREA  PRODUSELOR 
Schema 2,3,4 Schema 2a, 3a, 4a Schema 1, 7 

5 
 

 
 

 
 

GRUPUL DE PRODUSE 5 
-  redresoare de diferite capacităŃi pentru curent continuu cu tensiuni de  
- 24V, 48V, 60V; 
- acumulatoare alcaline şi cu acid de  diferite capacităŃi care alimentează 
reŃelele telefonice; 
- panouri de comutare pentru curent  continuu şi alternativ utilizate în 

 
1024  

 
 

 
1365  

 
 

 
626  

 
 



 
 

 

reŃelele telefonice;  
-  stabilizatoare si echipament de dirijare a surselor de alimentare a   
reŃelelor de  telecomunicaŃii  

6 
 
 

 
 

 
 
 

 GRUPUL DE PRODUSE 6 
 -  ştampile poştale; 
 -  cutii poştale; 
 -  plicuri poştale; 
 -  maşini de sortare a trimiterilor poştale; 
 -  maşini de francare; 
 -  maşini de obliterare; 
 -  automate de vînzare automatizată a mărcilor 

 
796  

 
 

 
967  

 
 

 
455  

 
 

SERVICII   CONEXE  LA  CERTIFICAREA  PRODUSELOR  
 
Marcarea unei unităŃi de echipament cu marcă de identificare şi evidenŃă 
a  OC TIP 

 
 
3 

Perfectarea şi eliberarea unui document (Certificat de conformitate, copie 
autentificată a Certificatului de conformitate) 

18 

Certificarea unei unităŃi de echipament terminal de comunicaŃii electronice 
(aparate telefonice, terminale mobile,etc) sau a unui lot mic (pînă la 10 
buc.) 

200 

7 
 

7.1 
 

7.2 
 

7.3 
 
 

7.4 Perferctarea si eliberarea duplicatului Certificatului de conformitate   200  
 

 NOTE   LA   CAPITOLUL I :  
1.Costul certificării serviciilor în comunicaŃiile electronice se stabileşte contractual. 
2.La certificarea obligatorie schema de certificare a produsului se determină de către Conducătorul OC TIP. 
3.In cazul cînd solicitantul certificării este persoana juridică sau fizică nerezidentă achitarea  se efectuează în modul următor: 
a) în tariful pentru achitare se include coeficientul de complexitate (Kc = 2) (examinarea setului de documente în limbă străină alta decît de 
stat sau rusă; primirea, verificarea şi expedierea mostrelor; corespondenŃa telefonică, fax şi e-Mail cu solicitantul) şi constituie: taxa 
(conform tarifelor) x Kc;  
b) în cazul achitării de către nerezident în dolari SUA valoarea tarifului se stabileşte conform formulei:  taxa (conform tarifelor) x Kc /10; 
c)  în cazul achitării de către nerezident în valută naŃională valoarea tarifului se stabilesc conform formulei:  taxa (conform tarifelor) x Kc 
x K/10, unde K este cursul băncii naŃionale a leului moldovenesc faŃă de un dolar SUA la momentul achitării tarifului; 
* - coeficientul 10 este cursul unui leu moldovenesc faŃă de un dolar SUA la momentul iniŃial de aprobare a tarifelor; 

   d) se admite stabilirea taxelor contractuale cu persoanele juridice nerezidente. 
 

                                                                                 
 



CAPITOLUL 2 

Servicii  pentru încercările de certificare a echipamentelor de comunicaŃii electronice la compatibilitatea electromagnetică în LÎ CEM   
 

Nr. DENUMIREA TIPULUI DE ECHIPAMENTE  
Tarif pentru testarea 

unei  mostre, lei 
1. 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 

1.2 
1.3 
1.4 

Echipamente terminale pentru  sisteme  de  radiocomunicaŃii   terestre  mobile: 
   
EmiŃătoare cu modulaŃie unghiulară: 
• StaŃii mobile, portabile si staŃionare;  
• StaŃii de bază pentru sisteme trunked; 
• StaŃii de bază pentru sisteme paging; 
• Radiomicrofon; 
• EmiŃătoare cu  modulaŃie cu bandă laterală unică a serviciului mobil terestru 
      în diapazonul de frecvenŃe 1,6-30 MHz; 
 Aparate telefonice fara cordon; 
 Aparate telefonice standard DECT; 
 Terminale a sistemelor de comunicaŃii mobile celulare  GSM, CDMA si WCDMA. 

2033  

2. Echipamente a reŃelelor de comunicaŃii mobile celulare: 
-  staŃii de bază GSM; 
-  staŃii de bază CDMA; 
-  staŃii de bază WCDMA. 

2402  
 
 

Nr. DENUMIREA TIPULUI DE ECHIPAMENTE Tarif pentru testarea 
unei  mostre, lei 

3. 
3.1 
3.2 
3.3 

Echipamentul de linie si terminal pentru tehnologia informaŃiei: 
Echipamente  pentru reŃele transport date (modeme , router, etc.); 
Echipamente electronice pentru tehnologia informaŃiei;  
Echipamente pentru prelucrarea informaŃiei. 

2048  
 
 

4. EmiŃătoare de radiodifuziune sonoră cu puterea de ieşire de până la 500W. 2233  
5. EmiŃătoare de radiodifuziune sonoră cu puterea de ieşire mai mare decât 500W. 2602  
6. 
6.1 
6.2 

Dispozitive de  radioemisie de toate categoriile si  destinaŃiile pentru utilizare  în economia naŃională: 
StaŃie de sol VSAT; 
StaŃii radioreleu , etc. 

2249  

7. Echipament de  distribuŃie a programelor audiovizuale  prin  cablu. 1940  
8. 
 

StaŃii de radionavigaŃie: 
- emiŃător; 
- staŃie; 

2033  



9. 
 

Radiosisteme pentru  transmisiuni date:  
- radiomodeme;  
- radiobridje;  
- emiŃătoare ale punctelor de acces radio. 

2063  

10. 
 

Sisteme electronice antifurt  si  antiincendiare  ce utilizează  radiofrecvenŃe:  
- emiŃător;  
- staŃie. 

2017  
 

11. InstalaŃii de frecventă înaltă de uz industrial, stiinŃific, medical si de uz casnic. 2078  
Aparataj  si  echipament  pentru  difuzarea   programelor  TV:  
EmiŃătoare de televiziune pentru diapazoanele I-V cu puterea de ieşire de pînă la 500W; 2279  

 

12. 
12.1 
 
12.2 
 

EmiŃătoare de televiziune pentru diapazoanele I-V cu puterea de ieşire mai mare decât 500W.   2650  
 

 Notă: In cazul când solicitantul încercărilor este persoana juridică sau fizică nerezidentă achitarea  se 
efectuează în modul următor: 
a) în tariful pentru achitare se include coeficientul de complexitate (Kc = 2) (examinarea setului de documente 
în limbă străină alta decît de stat sau rusă; primirea, verificarea şi expedierea mostrelor; corespondenŃa 
telefonică, fax şi e-Mail cu solicitantul) şi constituie: taxa (conform tarifelor) x Kc;  
b) în cazul achitării de către nerezident în dolari SUA valoarea tarifului se stabileşte conform formulei:  taxa 
(conform tarifelor) x Kc /10; 
c)  în cazul achitării de către nerezident în valută naŃională valoarea tarifului se stabilesc conform formulei:  
taxa (conform tarifelor) x Kc x K/10, unde K este cursul băncii naŃionale a leului moldovenesc faŃă de un 
dolar SUA la momentul achitării tarifului; 
* - coeficientul 10 este cursul unui leu moldovenesc faŃă de un dolar SUA la momentul iniŃial de aprobare a   
     tarifelor; 
   d) se admite stabilirea taxelor contractuale cu persoanele juridice nerezidente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 3  
Serviciul de calcul al compatibilităŃii electromagnetice (CEM) pentru frecvenŃele/canalele din serviciul radiodifuziune (TV/RD eter şi 
cablu), serviciul  fix, serviciul   mobil  terestru, mobil  maritim şi fluvial, serviciul prin satelit,  serviciul  mobil aeronautic, serviciul de 



determinare, serviciul radioastronomic şi de cercetari ştiintifice, serviciul radioamator; coordonarea (internă şi externă), notificarea la 
UIT, avizarea asignării frecvenŃelor radio 

 

Nr. TIPUL SERVICIULUI 

Tarif  
(pentru o 

frecvenŃa/canal), 
lei 

1. FRECVENłE/CANALE  PENTRU STAłII  DIN SERVICIUL  FIX  PRIN  SATELIT 

1.1 StaŃie de sol terminală pentru televiziune sunet însoŃitor (emisie şi recepŃie programe de televiziune). 5500  

1.1.1 StaŃie de sol terminală (tip VSAT) pentru  servicii de telecomunicaŃii. 4900  
1.2 StaŃii din serviciul mobil prin satelit (inclusiv staŃii  transportabile):  

1.2.1 StaŃie de sol INMARSAT:  
1.2.1.1 Standard A sau B; 6435  
1.2.1.2 Standard C sau M; 6820  
1.2.2 Sisteme mobile Personale Globale prin Satelit GMPCS (S-PCS). 30000 

(banda de frecvenŃe) 
1.2.3 Alte sisteme echivalente. 5000  
1.3 Alte servicii prin sateliŃi artificiali ai Pământului. 5000  

2.  FRECVENłE/CANALE PENTRU STAłII   DIN SERVICIUL   TV  ŞI   RADIODIFUZIUNE  

StaŃie de televiziune (analogică şi digitală) cu puterea aparent radiată maximală:  
a) până la 15 dBW inclusiv; 1300  
b) de la 15 dBW până la 20 dBW inclusiv; 1950  

c) de la 20 dBW până la 27dBW inclusiv; 2860  
d) --//-- 27 dBW --//-- 30 dBW inclusiv; 5850  
e) --//-- 30 dBW --//-- 37 dBW inclusiv; 7800  
f) --//-- 37 dBW --//-- 40 dBW inclusiv; 13000  
g) --//-- 40 dBW --//-- 44 dBW inclusiv; 26000  
h) --//-- 44 dBW --//-- 50 dBW inclusiv; 31250  

2.1 

i) mai mult de 50dBW. 37500  
2.2 StaŃie de radiodifuziune sonoră (analogică şi digitală) în banda undelor de frecvenŃe:  

Banda VHF cu puterea aparent radiată maximală:  
a) până la 20 dBW inclusiv 650  
b) de la 20 dBW până la 27dBW inclusiv  1300  

2.2.1 

c) --//-- 27 dBW --//-- 30 dBW inclusiv 3900  



Nr. TIPUL SERVICIULUI 

Tarif  
(pentru o 

frecvenŃa/canal), 
lei 

d) --//--30 dBW  --//-- 36 dBW inclusiv 6500  
e)  --//--36 dBW  --//-- 43 dBW inclusiv 11000  
 f) mai mult de 43dBW 12200  
Banda LF,MF şi HF cu puterea emiŃătorului:  
a) până la 1 kW  inclusiv 1650  
b) 1 kW...5 kW       --//-- 2750  
c) 5 kW...20 kW     --//-- 3850  
d) 20 kW...50 kW   --//-- 5000  
e) 50 kW... 200 kW --//-- 6000  
f) 200 kW...500 kW --//-- 7150  

2.2.2 

h) mai mult de 500 kW  13000  
2.2.3 Sistemul televiziune (radiodifuziune) prin cablu: 360* (pentru aviz)  

 *independent de localitate, numărul de canale şi etapa sistemului (creare, modificare, extindere) 
 

3.  FRECVENłE/CANALE PENTRU STAłII  DIN  SERVICIUL  FIX  

3.1 Echipament  de radioreleu:  
3.1.1 Radioreleu (pentru fiecare segment); 2500  
3.1.2 StaŃii de radioreleu pentru radiocomunicaŃii mobile digitale celulare. 1000  
3.2 Echipament de distribuire punct-multipunct (cu excepŃia TV MMDS): 

a)TF, date, etc.;  
 
b)Sisteme de pază;  
 
 
c) Radioacces fix în benzile de frecvenŃe 10,15 GHz – 10,30 GHz şi 10,50 GHz – 10,65 GHz; 24,5 – 26,5 
GHz şi 27,5 – 29,5 GHz. 

 
1250  

 
1250  

(pentru un emiŃător) 
 

1250  (pentru una 
staŃie centrală) 

3.2.1 ReŃea de distribuire a programelor audiovizuale punct - multipunct tip MMDS cu acoperire integră sau 
parŃială:  
a) municipii; 
b) centre raionale; 
c) alte localităŃi. 

 
 

1200  
720  
360  



Nr. TIPUL SERVICIULUI 

Tarif  
(pentru o 

frecvenŃa/canal), 
lei 

4. FRECVENłE/CANALE  PENTRU STAłII   DIN   SERVICIUL   MOBIL  TERESTRU  

4.1.1 Simplex. 800  
4.1.2 Duplex/semiduplex cu repetor convenŃional.  

 
1550  

4.2 Sistem de tip “TRUNKED”.  
 

2400  

4.2.1 Sistemele de tipul KAPT-4, Vilia, Altai, etc.  
 

2200  

4.3 ReŃea de tip “PAGING”. 
 

4300  

4.4 
 
 
 

Sisteme de telefonie mobil-celular-digitală GSM - (conform condiŃiilor licenŃei şi a modificărilor ei -vezi p. 
4.5 al Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. „Centru NaŃional pentru FrecvenŃe 
Radio”, aprobată prin ordinul MDI nr. 108 din 28.11.2008).        

 

ReŃele de comunicaŃii electronice mobile în benzile de frecvenŃe 791 – 821/ 832 – 862 MHz, 880 – 915 / 
925 – 960 MHz, 1710 – 1785 / 1805 – 1880 MHz pentru fiecare bloc pereche de 2x1 MHz 

87481) Euro 4.4.1. 
 
 1)  Se achită o singura data în decurs de 30 zile după începerea utilizării oricărei frecvenŃe din blocul de frecvenŃe alocat şi nu 

depinde de perioada de timp din anul calendaristic. 
Sisteme de telefonie mobila celulara CDMA în banda de frecvenşe 450-470 MHz 
(conform tarifelor la data eliberării licenŃei – vezi p. 4.5 a Metodologiei de calcul al tarifelor pentru 
serviciile prestate de Î.S. „Centru NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” aprobată prin ordinul MDI nr. 108 din 
28.11.2008). 

50 mii1) 
dol.SUA 

pentru trei canale 
(3x1,25MHz) 

4.5 

1) Se achită o singura data in decursul a 30 zile după asignarea canalului şi nu depinde de perioada de timp din anul calendaristic.. 

4.6 Radiotelefon: echipamentul fix (staŃionar) şi mobil (portabil). 600  
4.7 Echipament mobil şi portabil (27MHz şi PMR446) PAR≤4W. 250  
4.8 

 
ReŃele de comunicaŃii mobile în benzile de frecvenŃe 1900 – 1920 MHz, 1920 – 1980 / 2110 – 2170 MHz  

 

4.8.1 Pentru blocul iniŃial de frecvente cu lărgimea de bandă totală a blocului de 34,6 MHz 1297501) Euro 
4.8.2 Pentru blocul alocat adiŃional la blocul iniŃial  37501,2) Euro (pentru 



Nr. TIPUL SERVICIULUI 

Tarif  
(pentru o 

frecvenŃa/canal), 
lei 

2)Pentru  largimea de bandă totală a blocului adiŃional mai mare de 1 MHz tariful se calculează după 
formula: T=3750 x B, 
unde B=largimea de bandă  totală a blocului alocat adiŃional, MHz 

1 MHz)  

1) Se achită o singura data in decursul a 30 zile după începerea utilizării oricărei frecvenŃe din blocul de 
frecvenŃe alocat şi nu depinde de perioada de timp din anul calendaristic. 

 

4.9 ReŃele de comunicaŃii mobile în benzile de frecvenŃe 2500 – 2690 MHz, 3400 – 3600 MHz, 3600 – 3800 
MHz 

37501,2) Euro (pentru 
1 MHz) 

1) Se achită o singura data in decursul a 30 zile după începerea utilizării oricărei frecvenŃe din banda de 
frecvenŃe alocată şi nu depinde de perioada de timp din anul calendaristic. 

 

2)Pentru  lărgimea de bandă totală mai mare de 1 MHz tariful se calculează după formula: T=3750 x B, 
unde B=largimea de bandă  totală alocată, MHz 

 

5. STAłII DIN SERVICIUL DE RADIOAMATORI   

5.1 Serviciul de calcul al compatibilităŃii electromagnetice, avizarea frecvenŃelor radio şi desemnarea 
indicativului de apel 

721,2) 

 1) Tariful de bază pentru Avizul, care se eliberează pe un termen de 3 (trei) ani, în conformitate cu 
InstrucŃiunea privind obŃinerea permisului tehnic pentru utilizarea staŃiilor de radiocomunicaŃii, aprobată 
prin Hotărîrea Consiliului de AdministraŃie al ANRCETI nr. 16 din 23.09.2008. 

 

 2) În cazul în care avizarea frecvenŃelor/canalelor radio şi desemnarea indicativului de apel se solicită 
pe un termen mai scurt de 3 (trei) ani, tariful se calculează după formula: T=k x n, 
unde:  

k = 2 lei - tariful minimal lunar, aplicat în tarifele Î.S. „Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” 
pentru asigurarea compatibilităŃii electromagnetice pentru staŃii din serviciul radioamator; 

n = numărul de luni calendaristice pe perioada căruia se eliberează Avizul. 

 

6. FRECVENłE/CANALE PENTRU STAłII DIN SERVICIUL  MOBIL  MARITIM ŞI FLUVIAL  

6.1 StaŃie de coastă. 750  
6.2 StaŃie de navă. 600  
6.3 Echipament portabil.  

 
360  

7. FRECVENłE/CANALE PENTRU STAłII  DIN  SERVICIUL  MOBIL   AERONAUTIC  

7.1 StaŃie aeronautică.  1450  
7.2 StaŃie de aeronavă. 1450  



Nr. TIPUL SERVICIULUI 

Tarif  
(pentru o 

frecvenŃa/canal), 
lei 

8. FRECVENłE/CANALE PENTRU STAłII   DIN  SERVICIUL DE DETERMINARE  
8.1 StaŃie de radiolocaŃie. 1800  
8.2 StaŃie de radionavigaŃie.   1800  

9. FRECVENłE/CANALE PENTRU STAłII  DIN SERVICIUL RADIOASTRONOMIC ŞI DE CERCETARI  ŞTIINTIFICE  

9.1 StaŃie de sol în serviciul radioastronomic. 1800  
9.2 Alte sisteme (staŃii) de emisie cu caracter ştiinŃific. 1800  

 
 

Capitolul 4 
Servicii de expertiză  

 
Nr. Serviciul Unitatea de măsură Tarif, lei 

1 EXPERTIZA PROIECTELOR TEHNICE:  

1.1 Radiodifuziune VHF şi TV (eter) cu puterea aparent radiată:  Un proeict  
 a) până la 30dBW  inclusiv; --“-- 320  
 b) mai mare de 30dBW. --“--  426  

1.2 TV cablu.                                                                                     --“-- 240  
1.3 Radiodifuziune LF,MF,HF. --“-- 320  
1.4 StaŃiile de sol terminale prin satelit. --“-- 426  
1.5 ReŃelele serviciului fix. --“-- 320  
1.6 ReŃeaua serviciului mobil terestru: --“--  

  a) TRUNKED --“-- 320  
 b) PAGING --“-- 320  
 c) Celular --“-- 426  
 d) reŃele simplex si duplex --“-- 240  
 e) alte tipuri de sisteme --“-- 320  

1.7 alte reŃele de radiocomunicaŃii --“-- 320  
2. Elaborarea caietului de sarcini pentru îndeplinirea proiectelor tehnice (RD/TV 

(analog/digital, eter/cablu), serviciul mobil-terestru, satelit şi alte sisteme de 
radiocomunicaŃii) 

Un caiet de sarcini 240  



Notă: Executarea lucrărilor de expertiză ale proiectelor tehnice şi elaborare a caietelor de sarcini  în regim de urgenŃă, în decursul de trei 
zile de lucru, se achită cu tarif dublu. 

 
3. SERVICII DE EXPERTIZ Ă ALE MATERIALELOR PRIVIND IMPORTUL ECHIPAMENTELOR ŞI CABLURILOR 

DE COMUNICA łII ELECTRONICE: 
Cabluri pentru telefonia urbană şi rurală (inclusiv fibre optice);  cabluri simetrice pentru semnale de FÎ;  
cabluri cu fibră optică; fire pentru conexiuni telefomice locale;  echipament pentru conexiuni de cabluri;  
antene de emisie radio si TV; echipament pentru comutarea, tăierea, protecŃia branşarea, racordarea sau 
conectarea circuitelor electrice; redresoare de diferite capacităŃi pentru curent continuu cu tensiuni de 24V, 
48V, 60V;  acumulatoare alcaline si cu acid de diferite capacităŃi;  panouri de comutare pentru curent 
continuu si alternativ; stabilizatoare;  echipament de dirijare a surselor de alimentare a  reŃelelor de 
telecomunicaŃii; accesorii telefonice: prize si furci telefonice; conectori, etc ; echipament pentru semnalizare 
sonoră şi vizuală;  piese de schimb pentru echipamente de telecomunicaŃii 

 
 

Echipamente şi cabluri de acelaşi tip  50 
2 tipuri  143 
3, 4 tipuri 156 
5, 6 tipuri 169 
7, 8 tipuri 182 
9, 10 tipuri 195 

3.1 

Mai mult de 10  tipuri 228 
Aparate telefonice de toate tipurile, inclusiv roboti  telefonici, taxofoane şi terminale mobile;  
echipament de telegraf si fototelegraf;  aparate telefax;  echipament terminal  telex şi videotex;  echipament 
de linie analogic şi digital;   microfoane, difuzoare şi garnituri telefonice; 
echipamentul de linie si terminal radio pentru abonati; sisteme electrice antifurt şi antiinceniare conectate la 
reŃeaua telefonică;  modeme de toate tipurile inclusiv echipament care conŃine modeme incorporate; 
echipament terminal transport date, inclusiv concentratoare, multiplexoare, routere, etc. 
StaŃii radio portabile; echipamentul  sistemelor  de  radiocomunicaŃii   terestre  mobile (telefon “fără 
cordon”, radioprelungitor de telefon,  radiomicrofon, trunked, paging ); radiomodeme, radiobridje; sisteme 
de imprimare şi reproducere a sunetului; radiosisteme pentru transmisiuni date; camere video; 
amplificatoare; instalaŃii de frecventa înaltă de uz medical, ştiinŃific, casnic, alte domenii; echipamentul de 
linie şi terminal radio pentru abonaŃi. 
 

 

Echipamente de acelaşi tip;  50 
2 tipuri;  159 
3, 4 tipuri; 174 
5, 6 tipuri; 190 

3.2 
 
 
 
 
 

7, 8 tipuri; 205 



9, 10 tipuri; 221 
Mai mult de 10  tipuri. 260 

Centrale telefonice, comutatoare şi multiplexoare; echipament de  distribuŃie a programelor audiovizuale  prin  
cablu; emiŃătoare RD şi TV; echipamentul staŃiilor de radiodifuziune si televiziune; emiŃătoare cu  modulatie 
cu banda laterala unica a serviciului mobil terestru in diapazonul de frecvente 1,6-30 MHz; staŃii radio fixe;   
statii de radiolocatie;  staŃii radioreleu, staŃii de  radionavigaŃie;  echipment pentru recepŃie /emisie prin satelit 
(inclusiv antene);   statii de baza a sistemelor de telefonie celulara şi reapitore (standarde GSM, CDMA, etc.) 

 

Echipamente de acelaşi tip;  110     

2 tipuri; 182  
3, 4 tipuri; 202  
5, 6 tipuri; 221  
7  8 tipuri; 241  
9, 10 tipuri; 260  

3.3 

Mai mult de 10 tipuri.        309  
Notă: Executarea lucrărilor de expertiză a materialelor privind importul echipamentelor şi cablurilor de comunicaŃii  electronice în regim de 

urgenŃă, în decursul unei zile de lucru, se achită cu tarif dublu. 

 
 

Capitolul 5  
Servicii de asigurare ale compatibilităŃii electromagnetice a staŃiilor de radiocomunicaŃii  

Nr. Tipul staŃiei de radiocomunicaŃii  Unitate 
de măsură 

Tarif lunar, lei  

1. STAłII DIN SERVICIUL PRIN SATELIT  

1.1 StaŃii din serviciul fix prin satelit: 
1.1.1 StaŃie de sol terminală pentru televiziune sunet însoŃitor (emisie şi 

recepŃie programe de televiziune); 
EmiŃător 835 

1.1.2 StaŃie de sol terminală (tip VSAT) pentru  servicii de telecomunicaŃii  EmiŃător 435 
StaŃii din serviciul mobil prin satelit (inclusiv staŃii  transportabile): 1.2. 

1.2.1 StaŃie de sol INMARSAT:   
 Standard A sau B; EmiŃător 523 
 Standard C sau M; EmiŃător 652 

1.2.2 Sisteme Mobile Personale Globale prin Satelit GMPCS(S-PCS); Banda de 
frecvente 

2800 
dol. SUA (anual) 



Nr. Tipul staŃiei de radiocomunicaŃii  Unitate 
de măsură 

Tarif lunar, lei  

1.2.3 Alte sisteme echivalente; EmiŃător 435 

1.3. Alte servicii prin sateliŃi artificiali ai Pământului. EmiŃător 523 

2.  STAłII DIN  SERVICIUL TV ŞI RADIODIFUZIUNE 
2.1 StaŃie de televiziune cu puterea aparent radiată maximală: 

 a) până la 15dBW inclusiv; EmiŃător 65  
 b) de la 15dBW până la 20dBW inclusiv; EmiŃător 91  
 c) de la 20dBW până la 27dBW inclusiv; EmiŃător  165  
 d) --//-- 27dBW --//-- 30dBW inclusiv; EmiŃător 330  
 e) --//-- 30dBW --//-- 37dBW inclusiv; EmiŃător 409  
 f) --//-- 37 dBW --//-- 40dBW inclusiv; EmiŃător 488  
 g) --//-- 40dBW --//-- 44dBW inclusiv; EmiŃător 720  
 h) --//-- 44dBW --//-- 50dBW inclusiv; EmiŃător 818  
  i) mai mult de 50dBW. EmiŃător 1019  

Notă:  Pentru staŃiile TV în diapazonul 1 – 3 tarifele de utilizare se majorează de 1,3 ori 

2.2 StaŃie de radiodifuziune sonoră în banda undelor de frecvenŃe: 
2.2.1 Banda VHF cu puterea aparent radiată maximală: 

  a) până la 20dBW inclusiv; EmiŃător 43  
  b) de la 20dBW până la 27dBW inclusiv;  EmiŃător 61  
  c)  --//-- 27dBW --//-- 30dBW inclusiv; EmiŃător 86  

 d) --//--30dBW  --//-- 36dBW inclusiv; EmiŃător 288  
 e) --//--36dBW  --//-- 43dBW inclusiv; EmiŃător 409  

 

 f) mai mult de 43dBW. EmiŃător 488  
2.2.2 Banda LF,MF şi HF cu puterea emiŃătorului: 

 a) până la 1 kW  inclusiv; EmiŃător 65  
  b) 1 kW...5 kW       --//--; EmiŃător 98  
 c) 5 kW...20 kW     --//--; EmiŃător 122  
 d) 20 kW...50 kW   --//--; EmiŃător  208  
 e) 50 kW... 200 kW --//--; EmiŃător 305  
 f) 200 kW...500 kW --//--; EmiŃător 409  
 g) mai mult de 500 kW.  EmiŃător 513  



Nr. Tipul staŃiei de radiocomunicaŃii  Unitate 
de măsură 

Tarif lunar, lei  

 Notă: Pentru întreprinderile de stat, autorizate in domeniul TV, RD, tariful (2.1;2.2.1; 2.2.2)  de asigurare a compatibilităŃii 
electromagnetice T=Tbaz ∗∗∗∗ k,  unde: k=0,3 pentru pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2 

2.2.3 Sistemul televiziune (radiodifuziune) prin cablu: 
2.2.3.1 Mun. Chişinău: 

 

 a)peste 10 mii abonaŃi; 61  
 b)1-10 mii abonaŃi; 37   
 c)500-1000 abonaŃi; 31  
 d)până la 500 abonaŃi; 25  

2.2.3.2 Mun. Bender, BălŃi, Tiraspol, Comrat;  37  
2.2.3.3 Oraşe; 25  

Sate (comune). 

Canal 

12  2.2.3.4 

Note: 
1. Pentru canalul, care transmite programul TV(RD) naŃional integral tariful nu se percepe; 
2. Tarifele pentru oraşele şi satele (comunele) din componenŃa municipiilor se vor percepe în conformitate 
cu tarifele pentru oraşe şi sate respectiv.   
 
 

 

 
3.  STAłII  DIN  SERVICIUL  FIX 

3.1. Echipament  de radioreleu: 
3.1.1 Radioreleu cu  lărgimea benzii (pentru fiecare segment): EmiŃător 91  
3.1.2 

 
StaŃii de radioreleu pentru radiocomunicaŃii mobile analogice şi digitale 
celulare; 

EmiŃător 250  Trimestrial 



Nr. Tipul staŃiei de radiocomunicaŃii  Unitate 
de măsură 

Tarif lunar, lei  

Echipament de distribuire punct-multipunct (cu excepŃia TV MMDS): 
 a)TF, date, etc.;  
 
b)sisteme de pază;  
 
c) Radioacces fix în benzile de frecvenŃe 10,15 GHz – 10,30 GHz şi 
10,50 GHz – 10,65 GHz; 24,5 – 26,5 GHz şi 27,5 – 29,5 GHz pentru 
infrastructura reŃelelor radiocomunicaŃii mobile celulare; 
 
d) Radioacces fix cu acoperire integrală sau parŃială: 
 
d1) în benzile 10,15 GHz – 10,30 GHz, 10,50 GHz – 10,65 GHz: 
a) mun. Chişinău; 
b) municipii, în afară de mun. Chişinău; 
c) centru raional; 
d) altă localitate. 
 
d2) în benzile 24,5 – 26,5 GHz şi 27,5 – 29,5 GHz: 
a) mun. Chişinău; 
b) municipii, în afară de mun. Chişinău; 
c) centru raional; 
d) altă localitate. 

 
Canal 

 
EmiŃător 

 
Una staŃie centrală/un canal 14 

MHz 
 
 
 

 
Una staŃie centrală/un canal 14 

MHz 
 
 
 
 

Una staŃie centrală/un canal 28 
MHz 

 
208  

 
208  

 
488  

 
 
 
 
 
 

488  
366 
 244  
122 

 
 

 3050  
1525  
763  
385  

3.2 

Note: 
1 Tariful (T) pentru canalul cu lărgimea de bandă diferită de cea menŃionată la coloana „Unitate de 
măsură” se va calcula după cum urmează: 
- la 3.2.c) şi 3.2.d1) T=t x ∆∆∆∆f/14 
- la 3.2.d2) T=t x ∆∆∆∆f/28, 
unde: 
t este tariful conform tabelei, ∆∆∆∆f lărgimea de bandă (în MHz). 
2. Lărgimea de bandă a canalului, menŃionată la coloana „Unitate de măsură”, este 2 x 7 MHz pentru 
regimul FDD şi 1 x 14 MHz pentru regimul TDD (la 3.2.c) şi 3.2.d1)) sau 2 x 14 MHz pentru regimul 
FDD şi 1 x 28 MHz pentru regimul TDD (la 3.2.d2) 

 



Nr. Tipul staŃiei de radiocomunicaŃii  Unitate 
de măsură 

Tarif lunar, lei  

3.2.1 ReŃea de distribuire a programelor audiovizuale punct - multipunct tip 
MMDS cu acoperire integră sau parŃială:  
a) municipii 
b) centre raionale 
c) alte localităŃi 

 
 

Canal 
Canal 
Canal 

 
 

208  
122  
61   

 
4. STAłII   DIN   SERVICIUL   MOBIL  TERESTRU 

 

4.1 StaŃii de radiocomunicaŃii:  
4.1.1 Simplex :   

 StaŃie de bază  (dispecerat); EmiŃător 86  
 staŃie terminală (mobilă, portabilă, staŃionară); EmiŃător 9  

4.1.2   Duplex/semiduplex cu repetor convenŃional:  
 staŃie de bază, repetor, (dispecerat – sistem fără repetor); EmiŃător  488  
 staŃie terminală (mobilă, portabilă, staŃionară); EmiŃător 13  
 
 

Nota: Pentru p 4.1 tariful pentru frecvenŃele asignate la nivel 
naŃional se modifică astfel: T=Tbaz ∗ k,       unde  k=3 

  

4.2 Sistem de tip “TRUNKED”: 
 staŃie de bază, fixă (staŃionară); EmiŃător 312  
 staŃie mobilă, portabilă; EmiŃător 19  

4.2.1 Sistemele de tipul KAPT-4, Vilia, Altai, etc.:  
 staŃie de bază, fixă (staŃionară);  EmiŃător 312  
 staŃie mobilă, portabilă. EmiŃător 31  

4.3 ReŃea de tip “PAGING” EmiŃător 650  
ReŃele de comunicaŃii electronice mobile în benzile de frecvenŃe 791 – 
821/ 832 – 862 MHz, 880 – 915 / 925 – 960 MHz, 1710 – 1785 / 1805 – 
1880 Mhz pentru fiecare bloc pereche de 2x1 MHz 

 
bloc pereche de 2x1 MHz 

76981) Euro 4.4 
 
 
 

 
 
 

1)  Se achită in decurs de 30 zile după începerea utilizării oricărei frecvenŃe din blocul de frecvenŃe 
alocat şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an. Pentru primul an suma dată se recalculează 
proporŃional perioadei de utilizare (în luni) raportată la un an (12 luni) 
 

 



Nr. Tipul staŃiei de radiocomunicaŃii  Unitate 
de măsură 

Tarif lunar, lei  

Sisteme de telefonie mobila celulara CDMA 
 (conform tarifelor la data eliberării licenŃei – vezi p. 4.5 a     
Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S.    
„Centru NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” aprobată prin ordinul MDI 
nr. 108 din 28.11.2008). 

Canal 
(1,25 MHz) 

12500* 
dol.SUA 
(anual) 

4.5 

*Se achită in decursul a 30 zile după asignarea canalului şi în continuare 
până la 31 martie a fiecărui an. 

  

4.6 Radiotelefon:     
 echipamentul fix (staŃionar); EmiŃător 59  
 echipamentul mobil, portabil; EmiŃător 33  

4.7 Echipament mobil şi portabil (27MHz şi PMR446) PAR≤4W.  13  
4.8 

 
 
 

ReŃele de comunicaŃii mobile în benzile de frecvenŃe 1900 – 1920 MHz, 
1920 – 1980 / 2110 – 2170 MHz 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.8.1 
 

Pentru blocul iniŃial de frecvente cu lărgimea de bandă totală a blocului 
de 34,6 MHz; 

1141801) Euro 
 

Pentru blocul alocat adiŃional la blocul iniŃial  
 

 
Bloc de frecvenŃe 

33001,2) Euro 
(pentru 1 MHz) 

4.8.2 

1) Se achită in decursul a 30 zile după începerea utilizării oricărei frecvenŃe din blocul de frecvenŃe alocat 
şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an. Pentru primul an suma dată se recalculează proporŃional 
perioadei de utilizare (în luni) raportată la un an (12 luni). 

2)Pentru  largimea de bandă totală a blocului adiŃional mai mare de 1 MHz tariful se calculează după 
formula: T=3300 x B,  
unde B=largimea de bandă  totală a blocului alocat adiŃional, MHz  

 

ReŃele de comunicaŃii mobile în benzile de frecvenŃe 2500 – 2690 MHz, 
3400 – 3600 MHz, 3600 – 3800 MHz 

banda de frecvenŃe, 
1 MHz 

33001,2) Euro 
anual 

   4.9 

1) Se achită in decursul a 30 zile după începerea utilizării oricărei 
frecvenŃe din banda de frecvenŃe alocată şi în continuare până la 31 
martie a fiecărui an. Pentru primul an suma dată se recalculează 
proporŃional perioadei de utilizare (în luni) raportată la un an (12 luni). 

2)Pentru  largimea de bandă mai mare de 1 MHz tariful se calculează 
după formula: T=3300 x B,  
unde B=largimea de bandă  totală alocată, MHz  

 



Nr. Tipul staŃiei de radiocomunicaŃii  Unitate 
de măsură 

Tarif lunar, lei  

5. STAłII DIN SERVICIUL DE RADIOAMATORI (exclus, conform O rdinului CNFR nr. 24 din 16.03.2012) 

5.1  
    
    
    
    
  

5.2    

6. STAłII DIN SERVICIUL  MOBIL  MARITIM ŞI FLUVIAL  

6.1 StaŃie de coastă; StaŃia* 122  
6.2 StaŃie de navă; StaŃia* 49  
6.3 Echipament portabil.  EmiŃător 19  

 Nota: *pentru toate staŃiile de coastă şi de pe bordul navei cu excepŃia staŃiilor portabile 

7. STAłII  DIN  SERVICIUL  MOBIL AERONAUTIC  

7.1 StaŃie aeronautică;  StaŃie* 183  
7.2 StaŃie de aeronavă; StaŃie* 74  

Nota: *pentru toate staŃiile aeronautice şi de aeronavă 

8. STAłII DIN SERVICIUL DE DETERMINARE  

8.1 StaŃie de radiolocaŃie; EmiŃător 183  
8.2 StaŃie de radionavigaŃie;  StaŃie 110  

9. STAłII DIN SERVICIUL RADIOASTRONOMIC ŞI DE CERCETARI ŞTIINTIFICE 

9.1 StaŃie de sol în serviciul radioastronomic; EmiŃător 98  
9.2 Alte sisteme (staŃii) de emisie cu caracter ştiinŃific; EmiŃător 98  

 
 
 
 
 
 

Capitolul 6 



Servicii de analiză şi consultare  
 

Nr. Serviciul Tarif, lei 

1 Analiză ale materialelor şi preparare  a  concluziilor despre posibilitatea utiliz ării frecvenŃelor/canalelor  pentru 
diverse servicii de radiocomunicaŃii:  

1.1 Analiza materialelor normative şi prepararea concluziilor referitor la posibilitatea utilizării 
frecvenŃelor/canalelor pentru diverse servicii de radiocomunicaŃii; 

1890  

1.3 Pregătirea concluziilor referitor la posibilitatea utilizării frecvenŃelor/canalelor pentru diverse servicii de 
radiocomunicaŃii şi expedierea lor organizaŃiilor cointeresate. 

1890  

2 Oformarea documentelor pentru obŃinerea permiselor tehnice. 22  
3 Oformarea documentelor pentru obŃinerea autorizaŃiei staŃiei de bord. 40  
4 Servicii de consultare: 

(ConsultaŃiile se efectuează în scris) 
4.1 ConsultaŃii cu organizaŃii cointeresate referitor la posibilitatea utilizării frecvenŃelor/canalelor pentru 

diverse servicii de radiocomunicaŃii; 
1890  

4.2 ConsultaŃii procedurale pentru obŃinerea licenŃelor sau autorizaŃiilor pentru activitate în domeniul 
radiocomunicaŃiilor şi licenŃelor de utilizare a canalelor (frecvenŃelor) radio. 

245  

5 Selectarea parametrilor optimali: 
5.1 Selectarea parametrilor optimali pentru staŃiile de radiocomunicaŃii; 1000  
5.2 Selectarea locului optimal pentru instalarea staŃiei de radiocomunicaŃii; 1000  
5.3 Selectarea parametrilor staŃiei de radiocomunicaŃii pentru acoperirea zonei solicitate. 1000  
6 Calculul zonelor de deservire şi oformarea lor pe foi format A4 sau format electronic: 

6.1 1 zonă de acoperire pentru 1 staŃie RD/TV cu puterea aparent radiată pînă la 30 dBW şi aplicarea ei pe 
harta digitală în formatul: A4 sau electronic; 

1465 

6.2 1 zonă de acoperire pentru 1 staŃie RD/TV cu puterea aparent radiată mai mare de 30 dBW şi aplicarea ei 
pe harta digitală în formatul: A4 sau electronic; 

2440 

6.3 1 zonă a vizibilităŃii directe pentru 1 staŃie de bază a sistemului punct-multipunct şi aplicarea ei pe harta 
digitală în formatul: A4 sau electronic; 

1000  

6.4 1 zonă a vizibilităŃii directe pentru 1 staŃie de bază a sistemului de pază (transport date) şi aplicarea ei pe 
harta digitală în formatul: A4 sau electronic; 

1000  

6.5 1 zonă a vizibilităŃii directe pentru 1 staŃie a sistemului MMDS şi aplicarea ei pe harta digitală în 
formatul: A4 sau electronic; 

1000  

6.6 1 zonă a vizibilităŃii directe pentru 1 staŃie a sistemelor WAS/RLAN sau FWA şi aplicarea ei pe harta 
digitală în formatul: A4 sau electronic; 

1000  

6.7 1 zonă de acoperire pentru 1 staŃie de bază a serviciului mobil şi aplicarea ei pe harta digitală în formatul 
A4 sau electronic. 

1000  



7 Calculul ratei de acoperire a teritoriului Ńării sau zonei anumite cu un program RD/TV: 

7.1 Teritoriul Ńării cu un program RD/TV; 1000  
7.2 Raionul administrativ cu un program RD/TV; 1000  
7.3 Localitate cu un program RD/TV. 1000  

 
 

CAPITOLUL 7 
Servicii  de măsurări tehnice 

 

Nr. Serviciul Unitate de măsură Tarif , lei 

1 Efectuarea măsurărilor câmpului  electromagnetic pe teren. un amplasament 774  
2 Efectuarea măsurărilor parametrilor tehnici (m ăsurători de dare în 

exploatare, reglementorii, la solicitare):  
  

2.1 StaŃie RD; una staŃie 1323  
2.2 StaŃie TV; una staŃie 1389  
2.2 StaŃie DVB-T; una staŃie  2017  
2.3 StaŃie de satelit; una staŃie 1600  
2.4 ReŃea TV prin cablu si sisteme MMDS; un canal 136  
2.5  ReŃea   serviciul mobil-terestru:  una  reŃea 880  

 a) TRUNKED ; una  staŃie  991  
 b) staŃii staŃionare simplex; una  staŃie 880  
 c) StaŃii staŃionare duplex;  una  staŃie 991  
 d)  StaŃii mobile,  portabile; una  staŃie 463  
 e)   Celular. una staŃie 366  
 f)   staŃii mobile, portabile şi staŃionare în 27 MHz şi PMR 446 cu PAR≤4W una staŃie 275  

2.6 StaŃie serviciul fix; una staŃie 292 
2.7 Alte tipuri de staŃii, reŃele; una  staŃie 1323  
3 Măsurarea şi estimarea zonelor de acoperire a staŃiei(-iilor), reŃelelor. StaŃie(-ii) 

reŃea 
contractual 

4 Analiza tehnică a site-urilor potenŃiale de instalare a staŃiei (-iilor), 
emiŃătoarelor reŃelei. 

amplasament (site) contractual 

5 Măsurări tehnice şi ajustarea parametrilor tehnici a staŃiei (-iilor), inclusiv al 
tractului antena-feeder.  

una staŃie contractual 

 
     Notă pentru Capitolul 3: 



- Pentru organizaŃiile bugetare tarifele de asigurare ale compatibilităŃii electromagnetice staŃiilor de radiocomunicaŃii  
constituie 20% (k=0,2) din tarifele expuse.  
Plata pentru recalculare, recoordonare a frecvenŃei aceluiaşi utilizator va constitui  50 % din tarif  în cazul când se 
îndeplinesc toate condiŃiile enumărate mai jos: 

-  termenul de întrerupere al autorizaŃiei pentru utilizarea staŃiei este mai mic de un an de zile, 
-  frecvenŃa (canalul) nu a fost asignată altui utilizator, 
-  agentul economic nu are datorii financiare faŃă de CNFR 

 
     Notă pentru Capitolul 5: 

- Pentru organizaŃiile bugetare tarifele de asigurare ale compatibilităŃii electromagnetice staŃiilor de radiocomunicaŃii  constituie 
20% (k=0,2) din tarifele expuse.  

 
Notă generală: 

1. În tarife nu este inclusă Taxa pe valoare adăugată.  
 

2. Plata serviciilor se efectuează către Centrul NaŃional pentru FrevenŃe Radio. Plata pentru serviciile de asigurare ale 
compatibilit ăŃii staŃiilor de radiocomunicaŃii se efectuează lunar cu excepŃia tarifelor cu menŃiunea „trimestrial” sau 
„anual”. Tarifele anuale se achită în decursul a 30 zile după alocarea frecvenŃelor şi în continuare până la 31 martie a 
fiecărui an. 

 
 
 

 


