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5G NR – 5th Generation New Radio (Generația a 5-a Radio Nou)   

AOA - Angle Of Arrival (Unghi de Sosire), tehnologie utilizată în   

               sistemele de localizare a surselor de emisie   

BWA - Broadband Wireless Access (Acces fără fir de bandă largă) 

CE – Conformité Européenne (Conformitate Europeană) 

CEM – Compatibilitate electromagnetică  

CEPT - Conferinţa Europenă pentru Poştă şi Telecomunicaţii 

CMR19 - Conferința Mondială a Radiocomunicațiilor din anul 2019 

DAO - Direcţia administrativ-organizatorică 

DECP - Direcţia evaluare a conformităţii produselor 

DEF - Direcţia economico-financiară 

DJR - Direcţia juridică şi reglementări 

DMT - Direcţia mentenanţă tehnică 

DMTSFR - Direcţia management tehnic al spectrului de frecvenţe radio 

DRM - Direcţia radiomonitoring 

DVB-T2 – Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (Televiziune Digitală Terestră de 

generația 2-a) 

EMI - Electromagnetic Interference (Interferență electromagnetică)  

EMS - Electromagnetic Susceptibility (Susceptibilitate electromagnetică) 

HEVC/H.265 - High Efficiency Video Coding (Codificare video de înaltă eficiență) 

HSPA/HSPA+ - High Speed Packet Access (Acces de mare viteză)  

INM - Institutul Național de Metrologie 

LTE/LTE advanced – Long Term Evolution (Evoluție pe termen lung) 

MIMO2x2 – Multiple-Input and Multiple-Output 2x2 (Multiple Intrări și Multiple Ieșiri 2x2) 

MIMO4x4 – Multiple-Input and Multiple-Output 4x4 (Multiple Intrări și Multiple Ieșiri 4x4) 

PDS - Programul de Dezvoltare Strategică  

QoS – Quality of Service (Calitatea serviciilor) 

SFN – Single Frequency Network (Rețea cu o singură frecvență)   

SM – Standard Moldovenesc 

SNMFR - Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” 

SNRMSFR - Sistemul Naţional de Radio Monitoring al Spectrului de Frecvenţe Radio 

SRD – Short Range Device (Dispozitiv cu rază mică de acțiune) 

LISTA DE ABREVIERI 
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TAIEX - Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European 

Commission (Instrumentul de Schimb de Informaţie şi Asistenţă Tehnică al Comisiei 

Europene) 

T-DAB/T-DAB+ - Terrestrial Digital Audio Broadcasting (Radiodifuziune digitală terestră) 

TDOA - Time Difference Of Arrival (Diferența de Timp a Sosirii), tehnologie utilizată în   

               sistemele de localizare a surselor de emisie   

TNABF - Tabelul Național de Atribuire a Benzilor de Frecvențe  

UIT - Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor 

UMTS - Universal Mobile Telecommunications System (Sistem Universal de 

Telecomunicații Mobile) 
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Instituția Publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (SNMFR) 

a fost constituită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.100 din 24 februarie 

2017 și este succesoarea de drepturi și obligații a ÎS” Centrul Național pentru Frecvențe 

Radio”, fondată în anul 1993. 

 Prin activitatea sa, Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio (SNMFR), 

are ca obiectiv asigurarea beneficierii de către populația Republicii Moldova de servicii 

de comunicaţii electronice accesibile și de calitate, iar operatorii să aibă parte de 

condițiile favorabile unei dezvoltări durabile, prin tehnologii și inovații. 

Atribuțiile de bază ale SNMFR sînt prevăzute în art.39 și 40 ale Legii Comunicațiilor 

electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007. Astfel, instituția este responsabilă 

de ţinerea evidenţei staţiilor de radiocomunicaţii, a canalelor şi frecvenţelor 

radio și gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio cu utilizare 

neguvernamentală, în scopul utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio şi al 

asigurării compatibilităţii electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații. De 

asemenea, SNMFR este abilitată cu funcții evaluare a conformităţii produselor din 

domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, precum și cu 

măsurarea și evaluarea calității serviciilor de comunicații electronice furnizate prin 

intermediul rețelelor și stațiilor de radiocomunicații. 

Programul de Dezvoltare Strategică1 (în continuare PDS) este documentul de bază al 

instituției (SNMFR), care completează sistemul planificării strategice la nivelul 

administraţiei publice centrale (AAPC), asigurând prioritatea diverselor obiective, 

reflectate în documentele de politici, precum şi identificând capacităţi şi instrumentele / 

metodele pe care le va utiliza SNMFR în vederea atingerii obiectivelor sale strategice.  

PDS include şi alte angajamente şi obligaţiuni ale SNMFR, care constituie misiunea 

instituției și sunt stipulate în diferite tratate și reglementări internaţionale, dar nu se 

regăsesc în documentele de politici. Totodată, documentul stabileşte necesităţile de 

dezvoltare şi modernizare a capacităţilor instituţionale şi instrumentelor/metodelor 

manageriale în vederea atingerii obiectivelor sale şi realizării pe deplin a misiunii de 

management tehnic al spectrului de frecvențe radio.  

                                                 
1 Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 176 din 22 martie 2011 „Cu 

privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei 

publice centrale” şi a Ghidului privind elaborarea PDS, luând în considerație profilul tehnic al instituției. 

ASPECTE INTRODUCTIVE 
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Programul de Dezvoltare Strategică al SNMFR pentru perioada 2021-2023 reprezintă 

ciclul de planificare strategică instituţională pe termen mediu. Implementarea 

Programului de Dezvoltare Strategică al SNMFR anii 2018-2020 a fost finalizată, 

rezultatele acestuia fiind consemnate în rapoartele de activitate anuale. Astfel, noul 

document a fost dezvoltat luînd în consideraţie experienţele trecute şi riscurile 

prognozate din perspectiva de dezvoltare a instituției pentru următoarea perioadă.  

PDS este elaborat pentru perioada anilor 2021-2023. Pentru planificarea operaţională a 

activităţii SNMFR se vor elabora planuri anuale, care vor prevedea măsuri concrete de 

realizare a PDS, constituind astfel un instrument de monitorizare şi evaluare a acestuia.  

Pentru alinierea planificării activităţii SNMFR la planificarea bugetară a fost utilizată 

clasificaţia bugetară a programelor, conform domeniilor de competență şi cadrul bugetar 

pe termen mediu (CBTM) prin intermediul strategiilor de cheltuieli.   

Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare - PDS) este documentul de bază al 

SNMFR de la care se derivă acțiunile instituției prin prizma priorităţilor de dezvoltare 

pe următorii 5 ani și ca urmare reprezintă:  

a) instrument de planificare strategică a priorităţilor și politicilor de dezvoltare 

tehnologică la nivelul instituţiei; 

b) metode și instrumente de implementare a obiectivelor trasate pentru instituţie; 

c) instrument de cooperare/comunicare internă şi externă. 

Elaborarea PDS a avut loc într-o manieră participativă, proces în care s-au implicat toate 

subdiviziunile SNMFR. Propunerile pentru planul de dezvoltare au fost efectuate în baza 

analizei situaţiei electromagnetice la scară națională și în amplasamentele staţiilor fixe 

de radiomonitoring, gradului de utilizare al spectrului de frecvenţe radio, stării curente 

şi tendinţelor de dezvoltare/implementare a tehnologiilor în domeniu din punctul de 

vedere a evaluării conformităţii produselor din domeniul comunicaţiilor electronice şi al 

tehnologiei informaţiei. Procesul de elaborare a PDS a fost inclus îm Planul de activitate 

al institiției pentru anul 2020.  

Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape: 

 Etapa I: Elaborarea Misiunii, Profilului SNMFR şi Analiza SWOT; 

 Etapa II: Elaborarea Priorităţilor de politici pe termen mediu, a programelor 

şi obiectivelor; 

 Etapa III: Desfăşurarea Evaluării Obiectivelor de Dezvoltare şi elaborarea 

propunerilor pentru realizarea obiectivelor;  
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 Etapa IV: Definitivarea şi aprobarea PDS. 

    Modificarea PDS-lui se va efectua doar în cazul în care această necesitate va deriva din 

Raportul de evaluare anuală a activităţii SNMFR sau în cazul modificării substanţiale a 

priorităţilor de politici publice la nivel naţional. Modificările respective vor fi 

argumentate şi coordonate cu Fondatorul - Ministerul Economiei şi Infrastructurii. 

 
      1. MISIUNEA 

SNMFR are misiunea de a asigura utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio, 

compatibilitatea electromagnetică a staţiilor de radiocomunicaţii, evaluarea conformităţii 

produselor din domeniile comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei, precum şi 

măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 

intermediul reţelelor şi staţiilor de radiocomunicaţii. 

Mandat: SNMFR este o instituţie publică în care Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii are calitatea de Fondator, responsabilă de ţinerea evidenţei staţiilor de 

radiocomunicaţii, canalelor şi frecvenţelor radio în scopul utilizării eficiente a spectrului 

de frecvenţe radio şi al asigurării compatibilităţii electromagnetice, de evaluarea 

conformităţii produselor din domeniile comunicaţiilor electronice şi tehnologiei 

informaţiei, precum şi de măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor de comunicaţii 

electronice furnizate prin intermediul reţelelor şi staţiilor de radiocomunicaţii în sectorul 

civil. 

SNMFR este persoană juridică de drept public, care dispune de ştampilă cu Stema de 

Stat a Republicii Moldova şi denumire în limba de stat, are autonomie financiară şi deţine 

conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor.  

Sediul SNMFR se află la adresa: MD-2003, mun.Chişinău, or.Durleşti, str.Nicolae 

Dimo, nr.22/20. 

    SNMFR colaborează cu organizaţiile regionale, europene şi internaţionale de profil, 

participă nemijlocit în activitatea grupurilor şi comisiilor de experţi în domeniul  

radiocomunicaţiilor, gestionării spectrului de frecvenţe radio şi în domeniul încercărilor şi 

certificării produselor de comunicaţii electronice, constituite de către aceste organizaţii. 

 

 

SITUAŢIA CURENTĂ 
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Domeniile de activitate ale SNMFR: 

1) asigurarea gestionării tehnice a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare 

neguvernamentală; 

2) evaluarea conformităţii produselor din domeniile comunicaţiilor electronice şi 

tehnologiei informaţiei. 

Funcţiile principale ale SNMFR: 

1) Gestionarea din punct de vedere tehnic a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare 

neguvernamentală; 

2) prestarea serviciilor aferente domeniului spectrului de frecvenţe radio cu utilizare 

neguvernamentală prevăzute de Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007;  

3) desfăşurarea activităţii de evaluare a conformităţii produselor din domeniile 

comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei în scopul protejării utilizatorilor 

împotriva produselor periculoase pentru sănătatea şi viaţa lor şi a produselor care pot 

cauza deranjamente sau perturbaţii prejudiciabile, precum şi desfăşurarea independentă 

şi imparţială a activităţii de evaluare a conformităţii. 
 

1.1 Viziune 
 

       Spectrul de frecvenţe radio prezintă un factor cheie în furnizarea de reţele şi servicii 

de comunicaţii electronice. Gestionarea eficientă al spectrului de frecvenţe radio este o  

condiţie de o importanţă esenţială în implementarea şi utilizarea tehnologiilor şi serviciilor 

avansate în comunicaţii electronice şi are o importanţă strategică pentru asigurarea 

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

  SNMFR realizează gestionarea tehnică al spectrului de frecvenţe radio prin 

planificarea și calcularea compatibilităţii electromagnetice, avizarea asignării frecvenţelor 

şi canalelor radio, monitorizarea radio a utilizării acestora. 

 

1.2 Valori 

SNMFR se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, 

accesibilităţii, transparenţei şi profesionalismului. 

       Prin misiunea şi viziunea sa, SNMFR îşi propune asigurarea activității unui serviciu 

naţional de management tehnic al spectrului de frecvenţe radio, ce va contribui la 

dezvoltarea continuă a serviciilor de comunicaţii electronice precum şi asigurarea 

disponibilităţii şi utilizării eficiente al spectrului de frecvenţe radio ca resursă limitată – 

file:///D:/Rohde&S/BECCARA/DEZVOLTARE_CNFR_MON/Dezvoltare_plan_SNMFR_2021_2025/TEXT=LPLP20071115241
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proprietate publică a statului, pentru piaţa internă a reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice. 

2. PROFILUL 
 

2.1.  Atribuțiile SNMFR 

       

Organizarea şi funcţionarea SNMFR sunt reglementate prin Statutul Instituţiei publice 

„Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”, aprobat prin Hotărârea de 

Guvern nr. 644  din  17.12.2019. 

       În vederea realizării misiunii sale, funcţiilor de bază, SNMFR are următoarele 

atribuții:  

1) în domeniul asigurării gestionării tehnice a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare 

neguvernamentală: 

a) planificarea, selectarea, calcularea şi coordonarea canalelor şi/sau a frecvenţelor radio 

în conformitate cu Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe, aprobat prin 

Hotărîrea Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova nr.11/2000 

cu modificările ulterioare.; 

b) participarea la elaborarea planurilor de implementare a sistemelor de comunicaţii 

electronice cu utilizarea spectrului de frecvenţe radio; 

c) asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii; 

d) asigurarea coordonării internaţionale şi interne, notificarea benzilor de frecvenţe, 

canalelor, frecvenţelor radio în conformitate cu Regulamentul Radiocomunicaţiilor, 

parte componentă a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, ratificate 

prin Hotărîrea Parlamentului nr.993/1996; 

e) organizarea şi participarea la conferinţe, seminare, ateliere de lucru, şedinţe şi alte 

întruniri naţionale şi internaţionale în domeniile de competenţă ale Serviciului, inclusiv 

participarea la cooperarea pe plan internaţional în domeniul managementului tehnic al 

spectrului de frecvenţe radio şi evaluării conformităţii produselor din domeniul 

comunicaţiilor electronice; 

f) efectuarea calculului compatibilităţii electromagnetice a mijloacelor radioelectronice 

de emisie, solicitate pentru coordonare de către administraţiile în telecomunicaţii ale 

ţărilor limitrofe, în scopul protecţiei mijloacelor radioelectronice de emisie ale 

Republicii Moldova; 

g) notificarea asignărilor de frecvenţe şi/sau canale radio la Biroul Radiocomunicaţiilor 

Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor; 
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h) eliberarea avizelor privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio, care include 

rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate 

spre utilizare; 

i) negocierea de acorduri cu utilizatorii guvernamentali, din partea utilizatorilor 

neguvernamentali, în vederea asignării pentru utilizare neguvernamentală a canalelor 

şi frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe cu utilizare partajată; 

j) efectuarea calculelor de compatibilitate electromagnetică în vederea examinării 

posibilităţilor de modificare a parametrilor tehnici ai asignării benzii, canalului sau 

frecvenţei radio; 

k) evidenţa frecvenţelor şi canalelor radio şi staţiilor de radiocomunicaţii cu utilizare 

neguvernamentală; 

l) asigurarea cu semnale de apel a mijloacelor radioelectronice de emisie în conformitate 

cu Regulamentul Radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor 

şi evidenţa acestor semnale; 

m) asigurarea cu coduri de identificare pentru anumite tipuri de staţii de radiocomunicaţii, 

operînd în următoarele servicii de radiocomunicaţii: mobil maritim şi mobil maritim 

prin satelit, pe căile de navigaţie interne; 

n) elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii la 

compartimentul radiotehnic şi expertiza proiectelor; 

o) consultarea la elaborarea proiectelor tehnice ale staţiilor şi reţelelor de 

radiocomunicaţii; 

p) efectuarea studiilor referitor la utilizarea diferitor benzi de frecvenţe; 

q) măsurarea parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de monitorizare a frecvenţelor radio 

şi evaluare a parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii de utilizare 

neguvernamentală, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor nr.100/2015; 

r) depistarea surselor de bruiaj şi emiterea sesizărilor tehnice, prin care se impun măsurile 

necesare pentru înlăturarea acestora, în urma examinării cererilor vizînd bruiajul 

mijloacelor radioelectronice de emisie; 

s) efectuarea măsurărilor parametrilor tehnici ai mijloacelor radioelectronice de emisie şi 

intensităţii câmpului electromagnetic; 

t) asigurarea asistenţei tehnice necesare pentru efectuarea controalelor prevăzute de 

Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007; 

u) identificarea funcţionării mijloacelor radioelectronice de emisie cu parametri tehnici 

de emisie neautorizaţi şi întreprinderea măsurilor necesare în vederea conformării 

acestora la prevederile actelor normative; 
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v) organizarea şi finanţarea studiilor tehnico-ştiinţifice şi aplicaţiilor experimentale în 

domeniul gestionării şi utilizării spectrului de frecvenţe radio; 

w) elaborarea proiectelor de analiză a Recomandărilor Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor, Deciziilor şi Recomandărilor Conferinţei Europene pentru Poştă 

şi Telecomunicaţii şi altor organizaţii internaţionale, europene şi regionale în domeniul 

utilizării spectrului de frecvenţe radio; 

x) înaintarea către organul central de specialitate al administraţiei publice care asigură 

realizarea politicii de stat în domeniul comunicaţiilor electronice a propunerilor de 

perfecţionare a documentelor de politici şi a cadrului normativ în domeniul de 

activitate al Serviciului; 

y) elaborarea propunerilor de completare şi modificare a Tabelului naţional al atribuirii 

benzilor de frecvenţă, precum şi participarea la elaborarea actelor normative, 

standardelor şi reglementărilor tehnice în domeniu; 

z) măsurarea şi evaluarea parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice 

furnizate prin intermediul reţelelor şi staţiilor de radiocomunicaţii; 

aa) măsurarea şi evaluarea acoperirii teritoriale şi a acoperirii drumurilor publice naţionale 

cu reţele şi staţii de radiocomunicaţii; 

2) în domeniul evaluării conformităţii produselor din domeniile comunicaţiilor 

electronice şi tehnologiei informaţiei: 

a) evaluarea conformităţii prin încercări şi certificări a produselor de comunicaţii 

electronice; 

b) elaborarea documentelor metodico-organizatorice privind certificarea produselor de 

comunicaţii electronice; 

c) evaluarea de supraveghere a produselor certificate. 

 

2.2. Organigrama SNMFR 

Organigrama IP ”Servciului Național de Management al Frecvențelor Radio” este 

prezentată în anexa nr. 1. 

 

Subdiviziunile instituției sunt următoarele: 

 Direcţia management tehnic al spectrului de frecvenţe radio (DMTSFR) 

 Direcţia radiomonitoring (DRM) 

o Serviciul rețele celulare și monitorizarea calității; 

 Direcţia evaluare a conformităţii produselor (DECP) 

o Laborator de încercări; 
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 Direcţia mentenanţă tehnică (DMT) 

 Direcţia economico-financiară (DEF) 

o Secția contabilitate și economie; 

o Serviciul contracte și decontări; 

 Direcţia juridică şi reglementări (DJR) 

 Direcţia administrativ-organizatorică (DAO) 

o Serviciul secretariat, arhivare și protocol; 

o Serviciul tehnic și gospodărie; 

o Secţia asigurare transport, achiziții materiale și administrarea edificiului; 

 

Activitatea executivă a SNMFR este condusă de către director. În absenţa 

directorului, atribuţiile acestuia sînt exercitate de către directorul adjunct, conform ordinului 

emis de director. 

Directorul Serviciului are următoarele atribuţii: 

1) conduce activitatea Serviciului; 

2) este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor atribuite Serviciului; 

3) reprezintă Serviciul în relaţiile cu autorităţile publice, organizaţiile şi instituţiile naţionale 

şi internaţionale, instituţiile donatoare care asigură suport acestuia, instanţele judecătoreşti, 

băncile, cu alte persoane juridice şi cu persoanele fizice; 

4) asigură elaborarea proiectului de buget al Serviciului, coordonează proiectul bugetului cu 

Consiliul şi îl prezintă fondatorului pentru aprobare;  

5) asigură executarea deciziilor fondatorului şi ale Consiliului;  

6) asigură elaborarea şi înaintarea spre aprobare Consiliului a planurilor şi rapoartelor de 

activitate ale Serviciului; 

7) poartă răspundere personală pentru utilizarea raţională a mijloacelor financiare ale 

Serviciului şi autenticitatea indicilor economici generali;  

8) realizează politica în domeniul managementului resurselor umane în cadrul Serviciului, 

aprobă statele de personal, normativele de retribuire a muncii angajaţilor, precum şi 

modificările la acestea, coordonate în prealabil cu Consiliul; 

9) asigură elaborarea şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 

subdiviziunilor, a fişelor de post din cadrul Serviciului şi a instrucţiunilor interne; 

10) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul 

Serviciului, în condiţiile legislaţiei muncii;  

11) administrează, conform destinaţiei, bugetul prevăzut pentru asigurarea activităţii 

Serviciului; 
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12) încheie contracte cu persoane fizice şi juridice de drept privat şi public, contracte cu 

consultanţii locali şi străini, executorii de lucrări, furnizorii de bunuri şi prestatorii de 

servicii, pentru asigurarea realizării sarcinilor Serviciului; 

13) asigură integritatea, menţinerea şi administrarea eficientă a patrimoniului Serviciului 

în conformitate cu prevederile actelor normative;  

14) asigură transparenţa în activitate prin plasarea pe pagina web oficială a Serviciului a 

raportului anual, în termen de 4 luni de la sfîrşitul fiecărui an de gestiune, care conţine cel 

puţin: 

a) informaţia despre numărul personalului Serviciului, despre locurile de muncă nou-create 

şi salariul mediu lunar; 

b) informaţia privind membrii Consiliului, funcţia deţinută (preşedinte/membru); 

c) situaţiile financiare anuale; 

d) informaţia privind asistenţa financiară de care beneficiază Serviciul; 

e) raportul directorului, care include: 

 date privind realizarea indicatorilor financiari şi nefinanciari de performanţă, stabiliţi 

pentru Serviciu de către Consiliu; 

 descrierea activităţilor de bază; 

 descrierea riscurilor şi a măsurilor de atenuare a impactului; 

15) exercită alte sarcini delegate de către fondator sau de către Consiliu, legate de 

activitatea Serviciului.  

Personalul SNMFR este obligat să se comporte cu profesionalism în exercitarea atribuţiilor 

de serviciu, să trateze cu respect colegii şi să fie politicoşi în relaţiile interpersonale. Ei 

trebuie să fie amabili şi eficienţi în relaţiile cu cetăţenii şi reprezentanţii altor entităţi cu 

care interacţionează SNMFR.  

Salarizarea personalului SNMFR se realizează în conformitate cu prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu 

autonomie financiară”, după cum este prevăzut în Hotărîrea de Guvern nr. 644 din 17 

decembrie 2019 şi în baza contractelor colective de muncă.   
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2.3.  Portofoliul subdiviziunilor structurale 

 

2.Tabelul Nr. 1 

  

Nr. 

d/o 

Denumirea 

subdiviziunii 

subordonate 

Număr

ul de 

funcţii 

Rolul, misiunea 

subdiviziunii subordonate 
Principalele produse 

1. Direcţia management 

tehnic al spectrului de 

frecvenţe radio 

7 Selectarea, calcularea şi 

planificarea frecvenţelor 

şi/sau canalelor radio pentru 

mijloacele   radioelectronice 

de emisie cu destinaţie 

civilă, participarea la 

elaborarea planurilor 

naţionale de frecvenţe pentru 

implementarea tehnologiilor 

noi de comunicaţii 

electronice; efectuarea 

coordonării internaţionale şi 

interne a frecvenţelor şi/sau 

canalelor 

radio; notificarea asignărilor 

de frecvenţe şi/sau canalelor 

radio la UIT. 

Strategii și Planuri de 

implementare ale sistemelor de 

comunicații electronice; 

Avize de asignare a 

frecvențelor/canalelor radio; 

Caiete de sarcini pentru 

proiectarea staţiilor de 

radiocomunicaţii; 

Fișiere cu notificări ale 

frecvențelor/canalelor radio; 

Autorizații stații de navă ale 

serviciului mobil maritim; 

Acorduri bilaterale, multilaterale; 

 

 

2. Direcția 

radiomonitoring 

18 Monitorizarea continuă a 

spectrului de frecvenţe radio 

în scopul menţinerii sub 

control a situaţiei 

electromagnetice pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova 

și asigurarea compatibilităţii 

electromagnetice a staţiilor şi 

reţelelor de radiocomunicaţii, 

care se află la evidenţa 

SNMFR 

 

Buletine de măsurători ai 

parametrilor tehnici de emisie ai 

stațiilor de radiocomunicații; 

Concluzii de expertiză a 

proiectelor stațiilor de 

radiocomunicații; 

Rapoarte  de monitorizare a 

spectrului de frecvențe radio; 

Acte de constatare; 

Acte cu privire la investigarea 

perturbațiilor; 

3. Direcţia economico-

financiară 

9 Menţinerea şi consolidarea 

managementului financiar şi 

contabil al instituției.  

Proiectul anual al bugetului; 

Bilanţul executării bugetului; 

Rapoarte financiare; Note de 

contabilitate; Rapoarte statistice 

şi fiscale lunare, anuale; 

Declaraţiile persoanelor 

asigurate lunare, anuale; Liste de 

inventariere; 

Certificate de salariu şi alte 

documente necesare; Contracte 

privind asigurarea compatibilității 

electromagnetice 
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4. Directia evaluare a 

conformitatii produselor 

si Laboratorul de 

Încercări 

9 evaluarea conformității 

produselor din domeniile 

comunicațiilor electronice şi 

tehnologiei informației: 

- evaluarea conformității prin 

încercări și certificări a 

produselor de comunicații 

electronice; 

- elaborarea documentelor 

metodico-organizatorice 

privind certificarea produselor 

de comunicaţii electronice; 

- monitorizarea conformității 

produselor certificate 

 

Certificate de examinare de tip 

(CET) 

 

Decizia de acceptare/refuz/anulare 

a cererii de certificare 

 

Decizia de 

acordare/refuz/mentinere 

/reducere/suspendare/retagere/anul

are a CET 

 

Rapoarte de încercări 

 

Proiecte de documente metodico-

organizatorice 

5. Direcția Mentenanță 

Tehnică 

7 Menţinerea şi exploatarea 

echipamentelor şi sistemelor 

de monitoring şi măsurători, 

reţelei de reţelei de 

telecomunicaţii, reţelei locale 

de acces ale Instituției, 

asigurarea funcţionării 

mijloacelor şi sistemelor de 

prelucrare ale informaţiei ale 

Instituției, asigurarea 

funcţionării pachetelor de 

programe şi bazelor de date al 

Instituției, participarea la 

organizarea cercetărilor şi 

aplicaţiilor experimentale în 

domeniul monitorizării 

spectrului de frecvenţe radio, 

la elaborarea proiectelor de 

analiză recomandărilor în 

domeniu. 

Planuri și grafice de lucru a 

direcției DMT lunare, trimestriale, 

anuale; 

Planuri de mentenanță, testare şi 

control  a 

aparatelor/echipamentelor  a 

sistemelor RIC din cadrul 

SNMFR; 

Instrucţiuni tehnologice pentru 

deservirea  și mentenanța 

echipamentelor/ utilajelor din 

cadrul SNMFR;  

Raport de deservire tehnică  a  

Sistemului naţional de monitoring 

al frecvenţelor radio; 

Raport de funcționare a 

mijloacelor şi sistemelor de 

prelucrare a informaţiei din cadrul  

Instituției;  

Raport de funcționare și 

modificare a pachetelor de 

programe şi bazelor de date (BD) 

a Instituției; 

Materiale analitice. 

6. Direcția juridică și 

reglementări  

5  Asigura asistența juridica, 

metodologică a conducerii, 

direcțiilor și serviciilor 

SNMFR cu respectarea 

uniformă a legislației în 

Proiecte de acte normative și 

legislative 

Registul dosarelor  în instanță 

Contracte de prestări servicii 
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vigoare. Elaborarea și 

avizarea proiectelor de acte 

legislative și normative în 

limita competenței 

funcționale. 

Administrarea personalului 

prin planificarea, 

coordonarea, organizarea, 

desfășurarea, monitorizarea și 

evaluarea implimentării 

tehnicilor de personal. 

Evidența datelor și 

documentelor cu privire la 

personal.  

Desfășurarea procedurilor de 

achiziții prevăzute în planul 

pentru achiziții al instituției, 

aplicarea legislației relevante, 

petrecerea procedurilor de 

achiziții. 

Contracte de achiziții de bunuri, 

servicii ți lucrări  

Contracte de locațiune/arendă 

Contracte individuale de muncă 

Dosare personale 

Regulamente. Fișe de post 

Planuri de dezvoltare profesională. 

Rapoarte de evaluare a 

performanţelor profesionale. 

Plan de achiziţii a bunurilor  şi 

serviciilor; 

Dosarele procedurilor de achiziții 

publice 

Rapoarte privind monitorizarea 

contractelor de achiziții publice 

 

7. Direcția administrativ 

organizatorică 

21 Asigură infrastructura 

materială, logistică şi de 

transport precum şi gestiunea 

documentelor şi arhivarea 

acestora cu scopul asigurării 

unui nivel optim de de 

îndeplinire a activităților 

specifice direcțiilor IP 

SNMFR. 

Rapoarte de monitorizare, 

Materiale analitice, Liste de 

inventariere, Registre de evidență, 

Proceduri de sistem, Proceduri 

operaționale,  Regulamente de 

activare, Acte de decontare 

combustibil și bunuri, Registre de 

exploatare a sistemelor și 

echipamentelor de construcție, 

Informația privind circulația 

documentelor; Arhiva, Registre de 

evidență a documentelor 
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CELE  FINANCIARE ALE SIULU 

2.4. Resurse financiare 

Finanţarea activităţii SNMFR se efectuează din: 

1) veniturile obţinute din prestarea serviciilor; 

2) alte surse legale. 

SNMFR îşi elaborează bugetul şi planul de activitate, stabileşte direcţiile şi 

perspectivele sale de dezvoltare în conformitate cu obiectivele strategice de dezvoltare ale 

comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei. 

Bugetul SNMFR este coordonat de Consiliu şi aprobat de către fondator. În caz de 

necesitate, bugetul Serviciului poate fi modificat pe parcursul anului, cu condiţia 

coordonării cu Consiliul şi aprobării de către fondator.  

Veniturile acumulate din tarifele percepute pentru prestarea serviciilor, care nu vor 

constitui bugetul anual al SNMFR, se transferă la bugetul de stat. Soldul mijloacelor 

financiare neutilizate din bugetul anual al SNMFR este tranzitoriu şi accesibil pentru 

utilizare în anul bugetar următor. 

SNMFR dispune de un fond pentru investiţii cumulativ, care constituie pînă la 10% 

din veniturile din prestarea serviciilor, fiind parte componentă a bugetului anual. Fondul 

va fi utilizat pentru situaţii de risc de funcţionalitate a SNMFR, pentru procurarea 

tehnologiilor noi şi a echipamentelor specializate în cazul insuficienţei resurselor pentru 

investiţii din bugetul curent al Serviciului. 

Anual, la dată  stabilită, SNMFR prezintă Consiliului de administraţie un raport 

privind activitatea sa economico-financiară precum şi un raport privind realizarea 

programului său de activitate. 

 SNMFR foloseşte mijloacele financiare din conturile sale curente pentru achitările 

legate de activitatea sa în limita bugetului aprobat de Fondator. 

 Asigurarea tehnico-materială a SNMFR se efectuează din mijloace financiare proprii. 

 Proiectul bugetului pentru anul viitor este elaborat în conformitate cu prevederile  

Statutului SNMFR aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.644 din 17.12.2019 şi a altor acte 

normative ce reglamentaeză aspectele bugetare întru asigurarea independentei financiare a 

Instituţiei Publice pentru desfăsurarea unei activităţi conforme.  

La baza proiectului bugetului anual al SNMFR este  Planul anual de activitate al 

Instituţiei, prin acţiunile căruia sunt stabilite direcţiile şi perspectivele sale de dezvoltare 

în conformitate cu obiectivele strategice de dezvoltare ale comunicaţiilor electronice şi 

tehnologiei informaţiei.  

Principalele compartimente de cheltuieli sunt cele strict necesare pentru desfăşurarea 

activităţii SNMFR si anume: remunerarea muncii, contribuţii de asigurări sociale de stat 

obligatorii, prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, cheltuieli de deplasare, 
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consumuri şi cheltuieli materiale, cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi, consumuri 

şi cheltuieli operaţionale, investiţii.  

 

2.5. Resurse umane 

 

Statul de personal al Instituției Publice ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor 

Radio”  la 12.07.2021 a constituit un număr de 78 posturi ocupate, care sunt structurate 

astfel: 

 persoane cu funcții de conducere de nivel superior – 3 persoane;  

 persoane cu funcții de conducere – 14 persoane;  

 persoane cu funcții de execuție - 39 persoane;  

 personal tehnic – 22 persoane. 

Structura personalului  

Pe grupe de vîrstă:  

 pînă la 25 ani –  6 persoane; 

 între 25-40 ani –  23 persoane; 

 între 41- 59 (f)/ 63(b) – 13/25 persoane;  

 peste 59 (f)/ 63(b) – 5/6 persoane. 

Pe vechimea în muncă la instituţie: 

 pînă la 3 ani – 18 persoane  

 3-10 ani – 16 persoane  

 10-20 ani – 25 persoane  

 de la 20 ani – 19 persoane 

Pe sexe: 

 femei  - 24 persoane (31 %); 

 bărbaţi – 54 persoane (69 %). 

Pe studii,  profesii: 

 studii superioare  - 59  

 ingineri – 40 persoane 

 contabilie – 6 persoane 

 juristi – 3 persoane  

 alte studii superioare – 10 persoane 

 studii medii speciale – 19 persoane 
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3. ANALIZA SWOT 

Urmare analizei situaţiei curente au fost constatate punctele tari şi slabe ale SNMFR, 

oportunităţile pe care le poate valorifica şi riscurile la care este supusă instituţia. 

Aspectele respective pot influenţa capacitatea instituției de a-şi realiza misiunea stabilită.  

Tabelul Nr. 2 

Puncte Forte Puncte Slabe 

 Existenţa Sistemului Naţional de Radio 

Monitoring al Spectrului de Frecvenţe 

Radio (SNRMSFR) în cadrul SNMFR; 

 Existenţa produselor soft-ware 

specializate în dotarea SNMFR în 

vederea realizării sarcinilor stabilite 

 Personalul calificat cu experienţa în 

executarea sarcinilor stabilite;  

 Dotarea cu echipamentele specializate 

în scopul executării sarcinilor de 

radiomonitoring al spectrului de 

frecvenţe radio şi efectuarea 

încercărilor de laborator; 

 Responsabilitate, spirit de echipă şi 

disciplină de muncă 

 Existența sediului cu încăperi și 

laboratoare specializate pentru 

exercitarea funcțiilor.  

 Utilizarea echipamentelor uzate cu 

termen mare de utilizare la majoritatea 

staţiilor de radiomonitoring utilizate de 

către SNMFR; 
 

 Lipsa echipamentelor şi încăperilor 

specializate pentru efectuarea testelor si 

evaluarea produselor de 

radiocomunicatii la cerinţe tehnice de 

limitare a expunerii populaţiei la 

efectele cîmpurilor electromagnetice în 

conformitate cu standardele europene;  
 

 Lipsa laboratoarelor de etalonare 

acreditate in Republica Moldova pentru 

o mare parte din mijloacele de masurare 

utilizate de SNMFR 

Oportunităţi Riscuri 

 Dezvoltarea continuă a Sistemului 

Naţional de Radio Monitoring al 

Spectrului de Frecvenţe Radio  
 

 Participarea în activitatea 

evenimentelor  internaţionale de 

specialitate 
 

 Implementarea soluţiilor software 

pentru asigurarea cu servicii calitative, 

având în vedere dezvoltarea 

 Modificări ale reglementărilor tehnice, 

standardelor naționale, a actelor 

normative si legislative, ce pot avea 

iimpact asupra activităţii instituţiei 

(restrîngerea activităţii, excluderea unor 

activităţi) 
 

 Lipsa accesului pe teritoriile din stânga 

Nistrului ale Republicii Moldova şi 

respectiv imposibilitatea executării 
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permanentă şi rapidă a comunicaţiilor 

electronice 
 

 Armonizarea Tabelului Naţional de 

Atribuire a Benzilor de Frecvenţe cu 

tabelul atribuirii frecvenţelor 

internaţional şi comun european 

 

 Planificarea utilizării spectrului de 

frecvenţe radio cu armonizarea acestuia 

la nivel european. 

 

atribuţiilor legale ale SNMFR pe 

teritoriul respectiv 

 

 Exodul forţei de muncă calificate 
 

 Consumul adițional a resurselor 

instituției generat de reţinerea 

achitărilor pentru serviciile prestate de 

SNMFR conform contractelor încheiate 

(datoriile debitoare) 

 

 Încetarea activităţii agenţilor economici 

cu care SNMFR are încheiate contracte 

de prestare a serviciilor  

(insolvabilitatea debitorilor) 

 

 Tergiversarea termenilor de executare a 

lucrărilor efectuate de către agenţi 

economici pentru necesităţile SNMFR 

conform contractelor încheieate 

(construcţii, reparaţii, servicii). 

 

 

 

 

4. PRIORITĂŢI DE POLITICI PE TERMEN MEDIU 

Priorităţile de politici pe termen mediu ale SNMFR au fost identificate în baza 

următoarelor acte legislative şi documente de politici, precum şi actelor organizaţiilor 

internaţionale de profil:  

 Hotărârea de Guvern nr. 987/2020 cu privire la aprobarea ”Programului de 

management al spectrului de frecvenţe radio pentru anii 2021-2025 și a valorilor minime 

de expunere a blocurilor generice de frecvență pentru alocare prin procedura de selectare 

competitive”; 

 Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007; 

 Legea privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității nr.235 din                     

01 decembrie 2011; 

 Actele finale a Conferinţelor Mondiale a Radiocomunicaţiilor ale Uniunii 

Internaţionale a Telecomunicaţiilor; 

CADRUL DE POLITICI PUBLICE 
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 Deciziile, rezoluţiile, recomandările: 

-  Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT); 

- ConferinĪei Europene a AdministraĪiilor de PoĦtă Ħi 

TelecomunicaĪii (CEPT). 

 Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe aprobat prin Hotărârea Comisiei 

de stat pentru Frecvențe radio Nr. HCSFR1/20 din 13-11-2020;  

 Hotărîrea de Guvern  nr. 34  din  30.01.2019 cu privire la aprobarea Reglementării 

Tehnice “Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”; 

 Hotărîrea de Guvern  nr. 807  din  29.10.2015 cu privire la aprobarea Reglementării 

Tehnice “Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”; 

 Hotărîrea de Guvern  nr. 745  din  26.10.2015 cu privire la aprobarea Reglementării 

Tehnice “Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în 

cadrul unor anumite limite de tensiune”; 

 

4.1. Prioritați de politici în domeniul relaţii şi comunicare 

Industria de comunicaĪii evoluează cu rapiditate Ħi evoluĪiile sale nu Īin cont de 

hotare, ci sunt, ca regulă, fenomene globale care se propagă cu rapiditate. Din acest motiv, 

activitatea de relaĪii  şi comunicare internaĪională reprezintă o parte importantă a activităĪii 

SNMFR Ħi au ca obiectiv principal reprezentarea şi protejarea din punct de vedere tehnic 

a intereselor Administraţiei de Comunicaţii ale Republicii Moldova în  

cadrul organizaĪiilor din domeniul de responsabilitate al SNMFR privind managementul 

tehnic al spectrului de frecvenţe radio. 

SNMFR, luând în considerație, că Republica Moldova este membru UIT și CEPT, 

colaborează și participă la diverse forumuri, conferințe, seminare etc. organizate de către  

instituĪiile ConferinĪei Europene a AdministraĪiilor de PoĦtă Ħi TelecomunicaĪii (CEPT), 

Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), organizaĪii Ħi instituĪii internaĪionale 

din domeniu Ħi interacţionează cu entităţile cu atribuţii similare din alte state. 

Pe plan internaĪional, SNMFR activează în conformitate cu obiectivele de politică 

externă stabilită de organul central de specialitate, ca instituţie cu atribuĪii de management 

tehnic al spectrului de frecvenţe radio cu utilizarea neguvernamentală. 

SNMFR are atribuţii tehnice pentru care organul central de specialitate realizează 

planificarea strategică, coordonarea Ħi armonizarea colaborării și relațiilor cu Īările 

membre ale CEPT, UIT Ħi în cadrul altor acorduri și organizaĪii internaĪionale la care 

Republica Moldova este parte și vizează domeniul utilizării resurselor spectrului de 

frecvențe radio. 

În acest context , pot fi identificate politici de relaţii la nivel naţional şi international.  
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La nivel naţional: 

- participarea la elaborarea planurilor de implementare la nivel naţional ale sistemelor 

de comunicaţii electronice cu utilizarea spectrului de frecvenţe radio; 

- pregătirea materialelor în domeniul planificării şi utilizării spectrului de frecvenţe 

radio pentru Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio; 

- organizarea şi finanţarea cercetărilor tehnico-ştiinţifice şi aplicaţiilor experimentale 

în domeniul gestionării şi utilizării spectrului de frecvenţe radio, elaborării proiectelor 

de analiză a Recomandărilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, Deciziilor şi 

Recomandărilor Conferinţei Europene pentru Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) şi altor 

organizaţii internaţionale, europene şi regionale în domeniul utilizării spectrului de 

frecvenţe radio şi pregătirea propunerilor de completare şi modificare ale Tabelului 

naţional al atribuirii benzilor de frecvenţă, precum şi elaborării reglementărilor tehnice 

în domeniu; 

- efectuarea coordonării cu utilizatorii guvernamentali a asignării benzilor, canalelor şi 

frecvenţelor radio pentru utilizatorii neguvernamentali în benzile de frecvenţă de 

utilizare partajată; 

La nivel internaţional: 

- efectuarea coordonării internaţionale a frecvenţelor şi/sau canalelor radio prin 

aplicarea procedurilor tehnice şi administrative cuprinse în acordurile internaţionale la 

care Republica Moldova este parte şi în conformitate cu prevederile Regulamentului 

Radiocomunicaţiilor al UIT. Participarea la acţiunile internaţionale aferente acestei 

activităţi; 

- în scopul protecţiei mijloacelor radioelectronice (MRE) ale Republicii Moldova, 

efectuarea calculului compatibilităţii electromagnetice ale MRE, solicitate pentru 

coordonare de către Administraţiile telecomunicaţii ale ţărilor limitrofe; 

- notificarea asignărilor de frecvenţe şi/sau canale radio la Biroul Radiocomunicaţiilor 

UIT; 

- asigurarea cu semnale de apel MRE în conformitate cu Regulamentul 

Radiocomunicaţiilor al UIT şi evidenţa acestor semnale; 

- asigurarea cu coduri de identificare pentru anumite tipuri de staţii de radiocomunicaţii 

operând în următoarele servicii de radiocomunicaţii: mobil maritim şi mobil maritim 

prin satelit, pe căile de navigaţie interne (MMSI, ATIS); 

- elaborarea propunerilor privind problemele puse în discuţie în cadrul conferinţelor şi 

şedinţelor organizaţiilor regionale, europene şi internaţionale în domeniul 

radiocomunicaţiilor şi gestionării spectrului de frecvenţe radio şi participarea în 

componenţa delegaţiei Administraţiei de Telecomunicaţii a Republicii Moldova la 
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conferinţele, seminarele, atelierele de lucru, şedinţele şi alte întruniri a acestor 

organizaţii; 

- participarea la conferinţe, seminare, ateliere de lucru, şedinţe şi alte întruniri 

internaţionale în domeniul securităţii cibernetice. 

 

5.  OBIECTIVE  

 

Priorităţile de dezvoltare sunt elaborate în baza: 

 analizei situaţiei electromagnetice în Republica Moldova; 

 stării curente şi tendinţelor de dezvoltare/implementare a tehnologiilor de 

comunicaţii electronice; 

 evaluarea necesităţilor spectrului de frecvenţe radio şi ajustarea la actele de 

reglementare şi normative europene şi internaţionale; 

 analiza cerinţelor şi tendinţelor înaintate domeniului de certificare a produselor 

de comunicaţii electronice; 

Planul de dezvoltare strategică este elaborat în scopul atingerii următoarelor 

obiective: 

 asigurării realizării sarcinilor de radiomonitoring prin extinderea facilităţilor 

Sistemului Naţional de Radio Monitoring al Spectrului de Frecvenţe Radio 

(SNRMSFR) şi protecţia electromagnetică a staţiilor fixe de radiomonitoring; 

 asigurarea corespunderii nivelului tehnic  al SNRMSFR şi Laboratorului de 

Încercări nivelului de dezvoltare al radiocomunicaţiilor şi  specificului utilizării 

spectrului de frecvenţe radio. 

 implementarea şi utilizarea tehnologiilor avansate de management tehnic al 

spectrului de frecvenţe radio; 

 asigurarea executării măsurilor (conform competenţelor SNMFR) prevederilor: 

- ”Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pentru anii 

2021-2025 și a valorilor minime de expunere a blocurilor generice de 

frecvență pentru alocare prin procedura de selectare competitive” aprobat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 987/2020; 

- Actelor finale a Conferinţelor Mondiale a Radiocomunicaţiilor ale Uniunii 

Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Sharm El Seikh, Egipt, 2019); 

- Deciziilor, rezoluţiilor, recomandărilor: 

-  Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT); 

- ConferinĪei Europene a AdministraĪiilor de PoĦtă Ħi TelecomunicaĪii (CEPT). 
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 Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe aprobat prin 

Hotărârea Comisiei de stat pentru Frecvențe radio Nr. HCSFR1/2020 din 13-

11-2020;  

 

Echipamentele şi utilajele preconizate pentru implementare au fost selectate 

luând în consideraţie propunerile curente propuse pe piaţă de către producători. În 

decursul perioadei de dezvoltare sunt posibile apariţia propunerilor de concepţii noi 

ale echipamentelor şi modificarea preţurilor la echipamentele şi softurile existenţe, 

deoarece preţurile sunt revăzute la fiecare început de an financiar pentru 

producători, în dependenţă de cerere şi ofertă pe piaţă, sinecostul producţiei, gradul 

de dezvoltare a tehnologiilor de comunicaţii electronice. 

 

6. PROGRAME 

 

În vederea realizării priorităților de politici pe termen mediu, precum şi pentru îndeplinirea 

misiunii, pentru perioada 2021-2023 Instituția Publică ”Serviciul Național de Management 

al Frecvențelor Radio” identificat 3 direcţii strategice de activitate, echivalente domeniilor 

sale de competenţă funcţională:  

 managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio; 

 monitorizarea spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilităţii 

electromagnetice; 

 certificarea conformităţii echipamentelor de radiocomunicaţii. 

 

La stabilirea programelor respective a fost luată ca bază analiza  situaţiei  electromagnetice  

şi  dinamicii dezvoltării tehnologiilor  în domeniul  utilizării  spectrului  de  frecvenţe  radio 

cu specificarea recomandărilor de dezvoltare pentru fiecare direcție strategică. 

Scopurile acestor programe vitale în asigurarea realizării lor sunt specificate în tabelul nr. 4 

 

6.1. Analiza situaţiei electromagnetice şi dinamicii   

dezvoltării tehnologiilor în domeniul utilizării spectrului de frecvenţe radio 

Monitorizarea spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilităţii 

electromagnetice 

 

6.1.1 Modernizarea și dezvoltarea Sistemului Naţional de Radio Monitoring 

al Spectrului de Frecvenţe Radio 

 În baza analizei situaţiei electromagnetice pe perioada ultimilor patru ani s-a stabilit o 

dezvoltare dinamică în implementarea noilor tehnologii de radiocomunicaţii şi anume a 
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tehnologiilor de bandă largă cum ar fi comunicaţiile mobile celulare UMTS, LTE,  

televiziunea digitală terestră DVB-T2, perspectiva implementării iminente a tehnologiei 5G.  

 Luând în consideraţie situaţia electromagnetică şi utilizarea spectrului de frecvenţe 

radio, dinamica dezvoltării tehnologiilor în sectorul dat se poate de menţionat următoarele: 

I. Datorită implementării rapide şi tendinţelor de dezvoltare a tehnologiilor noi se poate de 

evidenţiat tehnologiile implementate, în curs de implementare şi prognozate  de a fi 

implementate: 

 UMTS/HSPA/HSPA+ – implementat; 

 LTE/LTE advanced – implementat; 

 MIMO4x4 – utilizare în sistemele UMTS/LTE/BWA; 

 DVB-T2 inclusiv regim SFN – implementat (standardul HEVC/H.265 – în regim de 

testare); 

 BWA – în stadiu de implementare/ prognozat de a fi implementate tehnologii noi de 

comprimare şi modulare a semnalelor pentru optimizarea fluxurilor de transport date 

rată/fiabilitate; 

 Tehnologia 5G NR – planificată de a fi implementată începând cu anul 2022;  

 Radiodifuziune digitală sonoră standard T-DAB/T-DAB+: în stadiu de testare, în 

2019 pentru IS ”Radiocomunicații” a fost eliberată o licență de utilizare temporară 

a frecvenței 227.36 MHz în scopul efectuării lucrărilor de testare a rețelelor 

radiodifuziune digitală sonoră stand T-DAB/T-DAB+. Se prognozează de a fi 

implementată în perioda de pînă la 2025, dar implementarea este condiționată de 

apariția pe piață a receptoarelor T-DAB portabile, fixe și de automobil. 

 Implementarea tehnologiilor menționate în Republica Moldova determină extinderea 

gamei echipamentelor specializate de monitorizare şi măsurare ai parametrilor tehnici de 

emisie, utilizate de către SNMFR, precum şi îmbunătăţirea facilităţilor staţiilor de 

radiomonitoring din cadrul SNRMSFR şi echipamentelor de măsurători tehnice aflate în 

dotare. 

II. În momentul de față, în cadrul Sistemului Național de Monitorizare al Spectrului de 

Frecvențe Radio (SNMSFR) sunt implementate și exploatate 15 stații fixe de 

rdiomonitoring și 5 stații mobile de radiomonitoring. Dirijarea stațiilor și captarea 

datelor de radiomonitoring este efectuată de aplicația software specializată de 

monitorizare ARGUS, producător Rohde&Schwarz, Germania. Pentru diferite stații 

sunt utilizate respectiv versiunile ARGUS 5.2, 5.3 și 5.4, pentru care producătorul deja 
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nu mai acordă suport tehnic, deoarece a fost elaborată o versiune nouă – ARGUS 6. 

Aplicația software specializată de monitorizare nouă ARGUS6, la rândul său: 

- nu este compatibilă cu unele echipamente existente din cadrul SNMSFR (de exemplu 

UMS100); 

- toate echipamentele noi dezvoltate de Rohde&Schwarz sun compatibile numai cu 

ARGUS6 și nu sunt susținute de ARGUS5 (de exemplu UMS175).  

În linii generale aplicația ARGUS asigură necesitățile SNMFR, ce țin de procesul de 

monitorizare al spectrului de frecvențe radio, însă atât versiunile vechi, cât și ARGUS 6 sunt 

compatibile doar cu echipamentele produse de către compania Rohde&Schwarz și au 

capacități limitate de management a sesiunilor și campaniilor de măsurători de 

radiomonitoring.  

Acest lucru nu permite modernizarea sau extinderea SNMSFR: 

- prin integrarea echipamentelor de radiomonitoring de la alți producători, deoarece, în 

ultima perioadă se observă o dezvoltare a pachetelor de programe aplicative de 

radiomonitoring universale și a echipamentelor de radiomonitoring competitive.  Ca o 

prognozare al beneficiului se poate de menționat, că odată cu ridicarea gradului de 

competitivitate costurile de achiziționare a echipamentelor de la mai mulți producători, 

în condițiile de concurență, vor scădea cu siguranță; 

- prin integrarea echipamentelor noi de radiomonitoring Rohd&Schwarz, ce necesită 

implementarea totală al programului nou ARGUS6 la toate stațiile deoarece ARGUS6 

nu este compatibil cu versiunea precedentă ARGUS5. 

  

În scopul analizei posibilității implementării unui pachet similar de programe 

aplicative, în cadrul programului TAIEX a fost testată aplicația ”SKUDRA” dezvoltată de 

către Oficiul de Comunicații Electronice din Letonia. Pachetul de programe aplicative 

”SKUDRA” este o aplicație, care la fel, corespunde tuturor cerințelor SNMFR, însă este 

compatibilă cu echipamente de recepție de la diferiți producători. 

Este util de menționat, că pe lângă toate funcțiile standard, care trebuie să le ofere o 

aplicație de monitorizare, ”SKUDRA” are un avantaj cum ar fi: 

-  agregarea tuturor rezultatelor, indiferent de banda de frecvențe, durată, timpul și locul 

monitorizării pe un server specializat; 

 prelucrarea analitică și statistică a campaniilor și măsurătorilor de radiomonitoring 

efectuate; 

 mărirea flexibilității prin acceptarea și dirijarea receptoarelor și echipamentelor de la 

mai mulți producători; 
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 de posibilitate de a conlucra în sistem hibrid cu software existent în prima fază pină la 

substituirea completă. 

În scopul analizei costului de implementare al pachetului de programe similar ARGUS6, 

SNMFR a solicitat de la Oficiul de Comunicații Electronice din Letonia lista prețurilor 

licențelor pentru pachetul de programe ”SCUDRA”. 

 Conform listei de prețuri pentru licențele ”SKUDRA” costul implementării treptate 

pentru 23 stații de radiomonitoring va constitui în jur de 280000 Euro. 

 

III. Odată cu dezvoltarea și implementarea tehologiilor de radiocomunicații, în procesul 

furnizării serviciilor de comunicații electronice prin intermediul tehnologiilor 

implementate, un accent tot mai pronunțat este aplicat la asigurarea de către furnizori 

a indicatorilor de calitate a serviciilor (QoS – Quality of Service) conform prevederilor 

condiţiilor de licenţă. La rândul său, statul prin intermediul instituţiilor de specialitate, 

are dreptul şi obligaţia de a verifica asigurarea acestor parametri de calitate. Astfel prin 

modificarea legislaţiei în vigoare, SNMFR a fost abilitat cu funcția de măsurare şi 

evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice furnizate 

prin intermediul reţelelor şi staţiilor de radiocomunicaţii. În scopul exercitării funcților 

sale determinate de Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI  din  15.11.2007 cu 

modificările ulterioare, IP ”SNMFR” a implementat un sistem de măsurare a 

parametrilor de calitate a rețelelor mobile celulare pentru standardele 2G/3G/4G. 

 Conferința Mondială a Radiocomunicațiilor din anul 2019 (CMR19) a stabilit 

foaia de parcurs pentru dezvoltarea și implementarea tehnologiei 5GNR.  Urmând 

rezultatele CMR19, dezvoltarea și implementarea tehnologiei 5GNR în Republica 

Moldova a fost prevăzută în ”Programului de management al spectrului de frecvenţe 

radio pentru anii 2021-2023 și a valorilor minime de expunere a blocurilor generice 

de frecvență pentru alocare prin procedura de selectare competitive.” (HG 

987/2020). 

Conform Planului de acțiuni al Programului menționat, în trimestrul III 2022 

este preconizată petrecerea concursului privind eliberarea licenţelor pentru dreptul de 

utilizare a resurselor de spectru radio din benzile de frecvență 700 MHz și 3600 MHz, 

precum și a oricare alte resurse de frecvențe în benzile E900 MHz și 2600 MHz 

preconizate pentru implementarea tehnologiei 5GNR. 

După obținerea licențelor și conform practicilor anterioare, deja pînă la finele 

anului 2022 se va începe implementarea tehnologiei 5GNR unde va fi necesar de 

efectuat masurări de dare în exploatare a stațiilor de bază și peste un an de la eliberarea 

licențelor va fi necesar de efctuat măsurări ai parametrilor de calitate (QoS). 
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Luând în considerație cele menționate mai sus, IP ”SNFR” va trebui sa aibă în 

dotare echipament capabil să efectuieze masurători atât ai parametrilor tehnici cât și ai 

parametrilor de calitate. Din aceste considerente SNMFR a solicitat o ofertă privind 

modernizarea sistemului existent de măsurare a parametrilor QoS și celor tehnici 

pentru tehnologia 5GNR. Deoarece atât echipamentul cât și programele aplicative de 

captare și procesare a măsurătorilor trebuie să fie complet compatibile și integrate in 

sistemul QoS existent, oferta a fost solicitată de la același producător.   

Luând în considerație etapele de implementare al standardului 5GNR și necesitatea 

echipamentelor pentru: 

a) etapa I – echipament de măsurare a parametrilor tehnici la darea în exploatare 

a stațiilor de bază cu utilizarea tehnologiei 5G NR și asigurarea compatibilității 

electromagnetice inclusiv la hotarele Republicii Moldova; 

b) etapa II – echipament de măsurare a parametrilor QoS inclusiv tehnologia 5G 

NR. 

implementarea proiectului de modernizare al sistemului existent de măsurare a 

parametrilor QoS și celor tehnici pentru tehnologia 5GNR se preconizează de a fi 

efectuată tot în 2 etape. 

 

IV. În baza celor expuse mai sus, SNMFR a identificat direcțiile principale de dezvoltare a 

capacităților Sistemului Național de Monitorizare al Spectrului de Frecvențe Radio 

(SNMSFR) pentru următorii 5 ani 2021-2023. 

 

Direcțiile principale de dezvoltare ale SNMSFR 

 

1) Extinderea zonei de serviciu a SNMSFR. 

În baza analizei evoluției numărului stațiilor de radiocomunicații și a zonelor de serviciu 

existente a SNMSFR se constată necesitatea amplificării prezenței SNMFR prin 

extinderea zonelor de serviciu a SNMSFR. 

Conform principiului de prioritate în perioada 2021 – 2023 se planifică construirea unei 

stații de radiomonitoring în loclitatea: 

a) Satul Giurgulești, r-ul Cahul: 

 zonă neacoperită; 

 existența portului maritim cu sisteme și stații de radiocomunicații 

portuare și de corabie; 
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 direcția sud Bolgrad, Izmail (Ucraina) și Galați, Brăila, Tulcea 

(România) , orașe cu concentrație mare de stații de radiocomunicații – 

surse potențile de interferențe. 

  Harta zonelor de serviciu a stațiilor de radiomonitoring cu indicarea zonei de 

instalare a stației noi este prezentată în Anexa 2. 

 

2) Retehnologizarea stațiilor de radiomonitoring fixe și mobile ale SNMSFR 

Evoluția tehnologiilor de radiocomunicații în bandă largă, respectiv, impune 

necesitatea retehnologizării stațiilor de radiomonitoring fixe și mobile prin substituirea 

elementelor stațiilor cu echipament, ce va corespunde nivelului tehnologiilor de 

radiocomunicații implementate și planificate de a fi implementate în Republica 

Moldova în scopul garantării calității în procesele de exercitare a funcțiilor SNMFR 

cum ar fi: 

 asigurarea compatibilității electromgnetice a utilizării spectrului de frecvențe 

radio; 

 măsurarea parametrilor tehnici a stațiilor de radiocomunicații; 

 măsurarea parametrilor de calitate a serviciilor furnizate prin intermediul 

rețelelor/stațiilor de radiocomunicații; 

La acest capitol este necesar de menționat, că în cadrul SNMSFR se exploatează  

echipamente cu anii de prodicție începând cu anul 2000 și o parte dintre echipamente au 

termene mari de expirare a amortizării totale. Unele exemple a termenelor de exploatare utilă 

sunt prezentate în tabela de mai jos: 

 

Tabelul Nr. 3 

Nr. 

inventar 
Denumire Amplasare 

Anul punerii în 

exploatare 

Perioada de 

amortizare, ani 

3021 Receptor ESMB T4 Bălți 2000 10 

3181 Receptor ESMB Căușeni 2002 10 

3271 Receptor ESMB  10kHz-3GHz Baimaclia 2003 10 

3317 Receptor ESMB Bălți 2003 7 

3671 Receptor ESMB Rezina 2005 8 

3121 Receptor ESMB G300 (temporar) 2005 10 

366 
Stație transportabila (Citroen 

Berlingo), inclusiv ESMB 
Citroen (rezervă) 2005 10 

3921 Receptor ESMB 20MHz-3000MHz Edineț 2007 6 

393 Sistem de monitoring UMS100 Cahul 2007 6 

3991 UMS100 Basic System Holercani 2007 6 

568. Monitoring sistem UMS-100 Cornești 2009 6 

611 Sistem de monitoring UMS-100 Soroca 2012 6 

569. Monitoring sistem UMS-100 Crocmaz 2009 6 
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Prin urmare, prioritățile în retehnologizarea stațiilor de radiomonitoring fixe și mobile 

în cadrul SNMSFR se va orienta spre: 

1) modernizarea stațiilor fixe și mobile prin substituirea receptoarelor existente cu 

lărgimea de banda mică cu receptoare cu o lărgime de bandă mai mare, ce ar 

permite asigurarea nivelului corespunzător al monitorizării spectrului radio și 

măsurărilor tehnice efectuate pentru semnale cu lărgimea de bandă de 10 MHz 

şi mai mare, precum şi depistarea, analiza şi localizarea surselor de perturbaţii 

prejudiciabile şi a celor neautorizate. Inclusiv receptoarele vor fi dotate cu 

capacități de radiomonitoring și măsurări tehnice conform Recomadărilor UIT, 

deschise la implementarea tehnologiilor de detectare a direcției semnalului 

TDOA (Time Difference Of Arrival) și AOA (Angle Of Arrival). Respectiv se 

va atrage atenția și la elementele stației de radiomonitoring necesare de a fi 

utilizate cu receptoarele implementate ; 

2) modernizarea treptată al conceptului software de dirijare SNMSFR cu capacitați 

adiționale: 

a) de prelucrare analitică și statistică a campaniilor și măsurătorilor de 

radiomonitoring efectuate; 

b) de mărire a flexibilității prin acceptarea și dirijarea receptoarelor și 

echipamentelor de la mai mulți producători; 

c) de posibilitate de a conlucra în sistem hibrid cu software existent în prima fază 

pină la substituirea completă. 

3) Modernizarea stațiilor mobile de radiomonitoring cu receptoare de monitorizare 

și măsurare a parametrilor rețelelor mobile celulare cu capacități de scanare 

simultană rapidă pentru toate tehnologiile existente 2G/3G/4G și toți operatorii 

de telefonie celulară, ce activeaza în Republica Moldova. Receptoarele vor fi 

deschise pentru implementarea tehnologiei 5G NR; 

4) Modernizarea sistemului existent de măsurare a parametrilor de calitate (QoS) 

rețelelor mobile celulare cu capacități de măsurare în tehnologia 5G NR. 

5) Implementarea procedurilor de măsurare a parametrilor rețelelor/stațiilor de 

bandă largă cu utilizrea tehnologiilor MIMO 2x2 și MIMO 4x4. 
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Certificarea conformităţii echipamentelor de radiocomunicaţii. 

 

6.1.2 Dezvoltarea și modernizarea Laboratorului de Încercări  

  Luând în consideraţie: 

 Angajamentele asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere RM-EU cu 

privire la implementarea Recomandărilor Comisiei Europene de ajustare al cadrului 

normativ de reglementare tehnică cu Directivele Europene (Hotărârea de Guvern nr. 

1472 din 30.12.2016); 

 priorităţile politicii Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice de armonizare 

a cadrului de reglementare naţional cu cel european , care prevede ca Reglementările 

tehnice să se bazeze pe standardele europene; 

 atribuțiile SNMFR în conformitate cu Legea nr.241/2007 privind comunicațiile 

electronice 

 

SNMFR a trasat următoarele obiective în dezvoltarea tehnologică ale Laboratorului de 

Încercări: 

 efectuarea încercărilor de laborator – măsurarea parametrilor de compatibilitate 

electromagnetică a produselor de comunicaţii electronice şi electrocasnice în 

conformitate cu standardelor europene din domeniul compatibilităţii electromagnetice şi 

celor pentru echipamente radio;  

 testarea echipamentelor radio din punct de vedere al utilizării eficiente a spectrului de 

frecvenţe radio, astfel încât acestea să nu cauzeze interferenţe prejudiciabile care să 

împiedice buna utilizare a spectrului de către deţinătorii de licenţe sau utilizatorii finali 

(cerinţă a Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio” 

aprobată prin HG 34/2019 din 30.01.2019) 

 facilitarea acreditării laboratorului de încercări pentru măsurătorile necesare activităţii de 

evaluare a conformităţii produselor cât şi de control al pieţei produselor de comunicaţii 

electronice  pentru o gamă largă de teste la cerinţele de compatibilitate electromagnetică 

privite din punctul de vedere al emisiilor de perturbaţii EMI şi imunităţii la perturbaţii 

EMS (Reglementarea tehnică „Compatibilitatea Electromagnetică a Echipamentelor „ 

aprobată prin HG 807 din 29.10.2015). 

 oferirea producătorilor de produse electrocasnice, de comunicaţii electronice şi radio a 

serviciilor de încercări şi testări necesar de efectuat în vederea marcării produselor cu 

marca de conformitate SM sau CE. 
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 Testarea produselor si evaluarea produselor de radiocomunicatii la cerinţe tehnice de 

limitare a expunerii populaţiei la efectele cîmpurilor electromagnetice. 

Odată cu intrarea în vigoare a Reglementării Tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a 

echipamentelor radio” aprobată prin HG 34/2019, care modifică definiția de „echipament 

radio” cunoscută în Reglementarea Tehnică precedentă nr.1274/2007, standardele noi 

armonizate cu această reglementare prevăd efectuarea măsurărilor atât a paramentrilor de 

emisie a echipamentelor radio cât și a parametrilor de recepție. În acest context este necesară 

extinderea posibilităților tehnice a Laboratorului de încercări de a efectua testarea 

parametrilor de recepție cum ar fi: nivelul de sensibilitate la recepție, Adjacent channel 

selectivity , Receiver Blocking, Receiver Spurioss emissions.  Metodele de testare a acestor 

parametri se regăsesc în edițiile actuale a standardelor EN 300328, EN 300220, EN 300440, 

EN  301 893 și implică utilizarea unui analizor de spectru performant, generatoare de semnal 

si dispozitive de atenuare a semnalului. 

 In scopul efectuării în paralel a mai multor încercări CEM este necesar de a procura o a 

doua chei/licentă de utilizare a programului SOFT EMC32-EB. Aceasta este necesara pentru 

optimizarea timpului de testare a echipamentelor în laboratorul de încercări. 

 In ultima perioadă de timp se produc multe dispozitive pentru sistemul de acces în 

vehicul, care utilizează frecvențe joase cu antene inductive. Acestea sunt echipamente radio 

cu rază de acțiune mică SRD pentru aplicații inductive descrise în annexa 9 din ERC/REC 

70-03. Standardul armonizat pentru aceste aplicații este EN 300 330. Banda de frecvențe de 

măsurare este 9kHz pîna la 25 MHz. Pentru a avea posibilitatea de a ne acredita la acest 

standard este necesară procurarea a două antene de tip loop (cadru) de  frecvențe joase. 

Aceasta ar facilita includerea în domeniul de acreditare a acestor echipamente și posibilitatea 

de a oferi servicii de testare la conformitate cu standardul EN 300 330. 

 În  scopul efectuării măsurărilor de ecranare a încaperilor, a măsurărilor/investigării de 

reducere a emisiilor electromagnetice compromiţătoare generate de echipamentele 

electronice sau electromecanice care procesează informaţii, este  necesară procurarea unei 

antene horn pentru diapazonul 18GHz-40GHz, preamplificator pentru acest diapazon și 

sensor de putere. Împreuna cu seturile de antene existente în laborator, măsurările de ecranare 

pot fi efectuate pentru întreg diapazonul de frecvențe 10kHz - 40 GHz specificat în  EN 50147-

1 

 Pentru realizarea testelor de imunitate și de emisie a perturbațiilor LI CEM utilizează 

dispozitive de cuplare/decuplare. Acestea periodic necesită să fie etalonate de către un 

Laborator de etalonare acreditat. Deoarece astfel de laborator nu există în Republica Moldova 

și INM (Institutul Național de Metrologie) nu are astfel de echipamente în domeniul său de 

competență, este necesară efectuarea acestor etalonări la producator sau un laborator din afara 
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țării. Aceasta generează cheltuieli de timp cit si financiare considerabile. Se propune 

procurarea unui Vector Network Analyser pentru a verifica menținerea stării de etalonare a 

acestor dispozitive cu scopul măririi perioadei dintre etalonări și micșorarea cheltuielelor la 

acest capitol. Totodată dispozitivul dat va fi utilizat la verificarea stării de etalonare la o parte 

din antenele de măsurare existente  în laborator, la fel mărind perioada dintre etalonări a 

acestora. 

Dezvoltarea și implementarea tehnologiilor de comunicații electronice, ce utilizează 

frecvențele radio, în ultima perioadă, a devenit tot mai consistentă. Acest fapt,tot mai des, 

ridică neliniștea populației țării la subiectul influenței emisiilor electromagnetice asupra 

sănătății oamenilor. SNMFR periodic recepționează de la populație solicitări de oferire a 

informației despre legitimitatea instalării, parametrii tehnici și valoarea câmpurilor 

electromagnetice generate de sistemele/echipamentele de comunicații radio. 

Actele normative ale Republicii Moldova în domeniul comunicațiilor electronice și 

ocrotirii sănătății publice menționează faptul necesității protecției populației față de iradierile 

electromagnetice și normează expunerea la iradieri electromegnetice dar nu delimitează 

concret mediul ocupațional de popuplația generală și nu este menționat mecanizmul de 

monitorizare și măsurare a cămpurilor electromagnetice create de echipamentele și sistemele 

de comunicații electronice în scopul limitării expunerii populaţiei generale. 

Normele europene privind expunerea publicului/populației la câmpuri electromagnetice 

sunt bazate pe Recomandarea Consiliului Europei 1999/519/CE din 12 iulie 1999 privind 

limitarea expunerii publicului general la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz). 

Aceste recomandatii stabilesc restricțiile de bază şi nivelele de referință pentru limitarea 

expunerii la câmpuri electromagnetice și au fost implementate în legislația țărilor membre 

din Comunitatea Europeana. Standardele europene, ce țin de evaluarea conformității 

produselor la cerințe privind expunerea la câmpuri electromagnetice a populației fac referință 

și stipulează aceleași limite specificate de către Recomandarea Consiliului Europei 

1999/519/CE.  

Astfel prin modificarea legislaţiei în vigoare, SNMFR a fost abilitat cu funcția de  

efectuare a încercărilor de evaluare a corespunderii cerințelor tehnice de limitare a expunerii 

populației la efectele cîmpurilor electromagnetice generate de echipamente,  staţii de 

radiocomunicaţii si sisteme de comunicatii electronice. 

 În acest sens SNMFR a stabilit doua etape de implementare a astfel de măsurări: 

1. La prima etapă, pe termen mediu, este necesară identificarea și ahizitionarea  utilajului 

şi accesoriilor de măsurare necesare pentru măsurarea în teren a cămpurilor 

electromagnetice create de echipamentele și sistemele de comunicații electronice în 

scopul limitării expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice. Astfel de 
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echipamente vor putea fi utilizate inclusiv și în condiții de laborator pentru evaluarea 

emisiilor de la echipamente electrocasnice si echipamente care vor fi utilizate la o 

distanță mai mare de 20 cm de la corpul uman conform standardelor EN 62233, EN 

62311, EN 62479; 

2. La etapa a doua, pe termen lung , este necesar de identificat oportunitățile și sursele 

financiare de achiziție a echipamentelor de măsurare a ratei specifice de Absorbție 

(SAR) de la echipamente radio utilizate în nemijlocita apropiere de corpulu uman, 

ținute în mînă sau utilizate fixate pe ureche, conform standardului EN 62209.   

 

Managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio 

 

6.1.3  Modernizarea și dezvoltarea sectorului de management tehnic  

al spectrului de frecvenţe radio 

 

Luând în consideraţie dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor de telecomunicaţii de 

bandă largă, ce utilizează spectrul de frecvenţe radio inclusiv şi dezvoltarea reţelelor 

existente, permanent persistă necesitatea de disponibilitate a resurselor spectrului de 

frecvenţe radio, fapt ce se deduce din diverse acte şi documente normative cum ar fi: 

 

- Hotărârea de Guvern nr. 987/2020 cu privire la aprobarea Programului de management 

al spectrului de frecvenţe radio pentru anii 2021-2025 și a valorilor minime de expunere 

a blocurilor generice de frecvență pentru alocare prin procedura de selectare 

competitive; 

- Documentele finale a Conferinţelor Regionale și Mondiale a Radiocomunicaţiilor UIT; 

- Deciziile, rezoluţiile, recomandările UIT şi CEPT;   

- Aranjamentele tehnice bilaterale și multilaterale dintre entitățile de gestionare a 

spectrului din RM și statele vecine; 

- Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) privind indicatorii de calitate pentru serviciile de 

comunicaţii electronice accesibile publicului nr. 10 din 28.02.2019. 

 

În scopul asigurării unei planificării eficiente al spectrului de frecvenţe radio SNMFR 

utilizează un set de programe specializate ICS „Telecom” şi ICS ”Manager”. Aceste seturi 

de programe au fost implementate în anii 2008-2009 şi erau preconizate pentru tehnologiile 

de comunicaţii electronice actuale la momentul respectiv cu o anticipare a nivelului 

tehnologiilor de max. 5 ani. 



PROGRAMUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ al SNMFR pentru anii   2021 - 2023 

    

35 

Având în vedere cele expuse, a apărut necesitatea de a actualiza (upgrade) pachetele de 

programe specializate ICS „Telecom” şi ICS ”Manager” până la ultimele versiuni 

disponibile, luând în consideraţie următoarele fapte: 

 Suportul ICS Telecom a fost încetat de câţiva ani, fiind substituită cu ICS Telecom Ev, 

ulterior redenumită HTZ Communications; 

 Calculul CEM pentru standardul 5G şi tehnologiile aferente standardului 

(beamforming, massive MIMO) , şi tehnologiile de perspectivă: IoT LPWAN, White 

space devices, etc. nu este susţinut în versiunile ICS Telecom disponibile, fiind 

implementat în HTZ Communications; 

 În versiunea ICS Telecom disponibilă, nu sunt susținute în totalitate anumite funcții de 

calcul al CEM (sincronizarea SFN) intra-rețea pentru anumite tipuri de configurații 

DVB-T2, care încă nu erau disponibile tehnologic în anii 2008-2009. 

  Pentru HTz Communications sunt disponibile spre descărcare gratuite materiale 

cartografice: Moldova 20 m (DTM+Clutter) - 12/2017, incompatibile cu versiunile 

vechi ale ICS Telecom. Materialele cartografice în cauză vor permite sporirea gradului 

de exactitate al calculelor CEM și acoperirilor efectuate de SNMFR, care folosește 

actualmente hărți cu rezoluția maxime de 50m, și nu deține straturi  conținînd  tipurile 

morfologice de teren. (clutter); 

 Este prezent modulul HCM pentru efectuarea calculelor de coordonare conform 

metodologiei HCM, utilizată in coordonare intre statele central-europene, inclusiv şi 

statele care nu fac parte din acordul respectiv, ce ar putea fi utilizat eventual pentru 

efectuarea procedurilor de coordonare cu UKR si ROU, ce coordonează reciproc 

staţiile din serviciile fix si mobil in baza principiilor acestui acord; 

 După trecerea BR IFIC de la bazele de date  din formatul MS Acces (.mdb) la formatul 

sqlite (.db3), versiunea  curent utilizata de SNMFR a ICS Telecom / ICS Manager nu 

are posibilitatea lucrului direct cu circularul UIT BR IFIC. Conform broşurii HTZ 

Communications, dar și a testărilor efectuate , aceste soft-uri susţin lucrul cu BR IFIC 

db3; 

 Conform condițiilor de licență specificate pentru rețelele 3G,  4G, precum și HCA 

ANRCETI nr. 10  din 28.02.2019 privind indicatorii de calitate pentru servicii de 

comunicații electronice accesibile publicului, SNMFR efectuează verificarea acoperirii 

rețelelor operatorilor prin simulări, în baza celor mai recente versiuni ale modelelor de 

propagare. Versiunea cea mai  recentă a modelului de propagare UIT-R P. 1546-6,  nu 
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este disponibilă în versiunea curent folosită de către SNMFR, fiind aplicat în cadrul 

simulărilor modelul UIT-R P.1546-4. 

 Este necesar de a efectua măsurile necesare pentru a realiza integrarea instrumentelor 

ATDI cu Rohde&Schwarz pentru efectuarea de corelări dintre măsurări si calcule,  

depistare automatizata a utilizatorilor nelegali, etc., si a altor posibilităţi importante 

indispensabile pentru un sistem de gestiune modern al spectrului,  descrise in broşurile 

informaţionale ale ATDI, dar nefuncţionale la moment la SNMFR. 

 

 

6.2.  Programele direcţiilor strategice de activitate  

şi etapele principale de dezvoltare tehnologică    

pe perioada de referință 
 

Principalele direcţii şi etape de dezvoltare tehnologică a SNMFR sunt prezentate în 

tabelul mai jos. Echipamentele şi utilajele preconizate pentru implementare au fost selectate 

luând în consideraţie ofertele curente propuse pe piaţă de către producători. În decursul 

perioadei de dezvoltare sunt posibile apariţia propunerilor de concepţii noi ale echipamentelor 

şi modificarea preţurilor la echipamentele şi softurile existenţe, deoarece preţurile sunt 

revăzute la fiecare început de an financiar pentru producători, în dependenţă de cerere şi ofertă 

pe piaţă, sinecostul producţiei, gradul de dezvoltare a tehnologiilor de comunicaţii 

electronice. 

Costurile estimative în tabel sunt prezentate în lei moldoveneşti luând ca baza rata de 

schimb a monedei europene (EURO): 1 Euro = 21,3 MDL. În cazul în care la momentul 

realizării acţiunilor prevăzute în tabel rata de schimb se va modifica, costurile estimative vor 

fi recalculate în conformitate cu cursul valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei la ziua 

achitării.  
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Tabelul Nr. 4 

Nr. 

d/o 
DENUMIREA MĂSURILOR 

Anul de 

implementare 

Costul 

estimativ,  

Curs 

Valutar 

BNM 

Costul estimativ de investiţii, Mii lei * 

EURO   2021 2022 2023 

1. Sistemul Naţional de Radio Monitoring al Spectrului de Frecvențe Radio 

                

1.1 Staţiile fixe de radiomonitoring:             

  
Modernizarea staţiilor fixe de radiomonitoring prin 

dotarea cu echipament de monitorizare a semnalelor 

de bandă largă: 

            

                

1.1.1 

staţia fixă de radiomonitoring „CORNEȘTI” – 

retehnologizarea stației prin înlocuirea echipamentului 

de recepție cu un receptor de bandă largă (10 kHz – 6 

GHz), cu RTBW de minim 20 MHz și viteză mare de 

scanare. 

2022 31000,00 21,30  660,30   

1.1.2 

staţia fixă de radiomonitoring „BAIMACLIA” - 

retehnologizarea staţiei prin înlocuirea receptorului 

ESMB cu un receptor de banda largă (10 kHz – 6 GHz), 

cu RTBW de minim 20 MHz și viteză mare de scanare; 

2022 28000,00 21,30   596,40 

  

1.1.3 

staţia fixă de radiomonitoring „CAHUL” – 

retehnologizarea stației prin înlocuirea echipamentului 

de recepție cu un receptor de bandă largă (10 kHz – 6 

GHz), cu RTBW de minim 20 MHz și viteză mare de 

scanare; (75000 Euro) 

2023 31000,00 21,30   660,30   
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1.1.4 

staţia fixă de radiomonitoring „CĂUŞENI” – 

retehnologizarea staţiei prin înlocuirea receptorului 

ESMB cu un receptor de banda largă (20 MHz – 6 

GHz), cu RTBW de minim 20 MHz și viteză mare de 

scanare; 

2023 80347,00 21,30     1711,39 

1.1.5 

staţia fixă de radiomonitoring „EDINEŢ” – 

retehnologizarea staţiei prin înlocuirea echipamentului 

de recepţie (ESMB + EBD195) cu un receptor de bandă 

largă (20 MHz – 6 GHz), cu RTBW de minim 20 MHz 

și cu opțiune integrată de detecție a direcției (DF);   

2023 136000,00 21,30     2896,80 

1.2 Extinderea zonei de acoperire a SNRMSFR:              

1.2.1 

Construcţia unei noi staţii fixe de radiomonitoring în 

zona s. Giurgiuleşti, r-ul Cahul – staţia se va construi în 

baza echipamentului rezultat din retehnologizarea SMM 

„G300” (ESMB, EBD195, antena ADD195); 

2022           

Echipament:  
  

  
5000,00 21,30   106,50   

Construcție: 
    60,00 509,00  

1.3 Staţii mobile de radiomonitoring:             

1.3.1 

stația mobilă de monitoring „T5” – îmbunătățirea 

vitezei de scanare a sistemului de măsurare a 

parametrilor de calitate „Diversity Benchmarker II” prin 

înlocuirea analizorului de rețea TSMW cu un analizor de 

rețea cu viteză de scanare mai mare și cu suportul 

tehnologiei NR (5G). 

2021 47640,00 21,30 1014,73 
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1.4 Sistemul informațional din cadrul SNRMSFR:             

1.4.1 

Organizarea unui sistem hibrid de control și dirijare a 

SNRMSFR prin implementarea unui software universal 

de centralizare a rezultatelor măsurărilor pe un server 

dedicat. 

2022- 5 lic.   

2023 - 6 lic.       

115000       

60000 
21,30   2449,50 1278,00 

1.4.2 

Modernizarea software-ului de procesare a rezultatelor 

măsurărilor parametrilor QoS ai rețelelor mobile celulare 

NQDI cu facilitățile necesare pentru suportul tehnologiei 

NR (5G).  

2023 414150,00 21,30     8821,40 

1`.5. TOTAL RADIOMONITORING:       1074,73 4982,00 14707,59 

                

2. 
Laboratorul de Încercări – certificarea produselor de 

comunicaţii electronice 
        

    

                

2.1 

Achiziţionarea unui Analizor de spectru / Receptor de 

măsurare pentru măsurări radio in banda de frecvente 

9kHz-30GHz în conformitate cu standardele EN 300 

220-1, EN 300 328, EN 300 440, EN 301 893 (în 

schimbul FSP-30) 

2022 85000,00 21,30  1810,5   

2.2 

Achiziţionarea antenelor loop (2 un.) pentru testarea 

echipamentelor radio în banda de frecvenţe de la 9 kHz 

până la 25 MHz şi sistemelor cu buclă inductivă în 

banda de frecvenţe de la 9 kHz până la 30 MHz în 

conformitate cu standardul EN 300 330. 

2021 14000,00 21,30 298,2     
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2.3 

Implementarea şi acreditarea metodelor de încercări a 

echipamentelor radio în banda de frecvenţe de la 9 kHz 

până la 25 MHz şi sistemelor cu buclă inductivă în 

banda de frecvenţe de la 9 kHz până la 30 MHz. în 

conformitate cu standardul SM EN 300 330 

V2.1.1:2017. 

2022 3000,00 21,30   63,9   

2.4 
Achizitionarea SOFT-ului pentru încercări a emisiilor 

neesențiale  în camera semianecoică (EMC32B). 
2022 18000,00 21,30   383,4   

2.5 

Dezvoltarea metodelor de încercări din standardele 

EN 300 220-1, EN 300 328, EN 300 440, EN 301 893, 

ce țin de testarea conform compartimentului Receptoare 

2023 14000,00 21,30   

 

298,2 

2.6 

Achiziţionarea unei antene horn pentru asigurarea 

testării echipamentelor radio prin metoda substituției în 

banda de frecvenţe 18-40  GHz.  

2022 11000,00 21,30   234,3   

2.7 

Achiziţionarea unui preamplificator RF (18-40  GHz; 

25dB) pentru asigurarea nivelului semnalelor  la 

măsurarea puterii efectiv radiate și emisiilor neesențiale 

în banda de frecvenţe 18-40  GHz. 

2021 9500,00 21,30 202,35     

2.8 

Achizitionarea unui Vector Network analyser pentru 

verificarea si etalonarea utilajului si mijloacelor de 

masurare utilizate in laborator si pentru monitorizarea 

spectrului radio (antene, dispozitive cuplare/decuplare, 

amplificatoare, etc.) 

2022 30000,00 21,30   639   

2.9 

Achzitionarea unui Sensor universal pentru masurarea 

puterii de radiofrecventa de până la 40 GHz cu adaptor 

USB/LAN 

2021 12300,00 21,30 261,99     

2.10 TOTAL LABORATOR DE ÎNCERCĂRI       762,54 3131,1 298,2 



PROGRAMUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ al SNMFR pentru anii   2021 - 2023 

    

41 

               

  Managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio             

3.               

3.1 

Actualizarea (upgrade) pachetului de programe 

specializate ICS „Telecom” până la ultima versiune 

disponibilă (HTZ Communications).  

(Notă: pentru 5 licențe) 

2021 12090,00 21,30 257,52     

3.2. TOTAL MTSFR   12090,00   257,52     

                

  TOTAL DEZVOLTARE SNMFR:       2094,79 8113,10 15005,79 

                

  Anul de realizare       2021 2022 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ al SNMFR pentru anii   2021 - 2023 

    

42 

 

7. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INTERNE A SNMFR 

Evaluarea capacităţilor a fost realizată în baza prevederilor din Ghidul privind elaborarea 

Programului de Dezvoltare Strategică, constituind astfel, o auto-evaluare îndrumată. În 

decursul elaborării PDS s-a ținut cont de faptul, că SNMFR este o instituție cu profil 

tehnic, ce diferă de profilul administraţiei publice centrale. Acest exerciţiu a fost efectuat 

în baza comparării între capacităţile existente (generalizate în Analiza SWOT) şi 

capacităţile necesare pentru realizarea obiectivelor PDS.  

Evaluarea capacităţilor se referă la identificarea ”lacunelor în capacităţi”, iar dezvoltarea 

capacităţilor la ”suplinirea acestor lacune” – ultima realizîndu-se înainte de şi/sau în 

paralel cu începerea procesului de implementare. 

Accentul se pune pe ce avem nevoie – nu în general, dar pentru obiective concrete şi în 

perioada de timp stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat fiind faptul că PDS este 

un document pe termen mediu, se va înţelege necesarul de capacităţi pe termen mediu. 

În acest sens, evaluarea capacităţilor a fost foarte specifică şi practică. 

Evaluarea capacităţilor pentru PDS a inclus  2 nivele de capacităţi – organizaţional şi 

tehnic – deoarece Obiectivele din PDS nu se referă la capacităţile din exterior, realizarea 

lor fiind dependentă doar de SNMFR  şi reprezintă doar responsabilitatea instituției. 

7.1. Promovarea serviciilor SNMFR 

a) Definirea capacităților și activelor SNMFR. 

b) Definirea serviciilor SNMFR. 

c) Definirea și formarea consumatorilor serviciilor SNMFR. 

a) Capacitățile și activele SNMFR 

Activele SNMFR sunt constituite din două componente: echipa - capacitatea intelectuală și 

baza tehnică-materială - capacitatea tehnică. 

Echipa SNMFR este formată din colaboratori, care au în calitate de obiect de activitate 

domeniile de competență ale instituției și cunoașterea, și dezvoltarea cadrului legal-normativ 

în domeniul managementului tehnic al spectrului radio. Această activitate presupune 

operarea cotidiană cu echipamente tehnice si aplicații soft avansate și cunoașterea practicilor 

de realizare a activitățiulr în gestiune. 

Baza tehnică-materială a SNMFR constă din echipamente cu calități avansate de măsurare 

și care asigură o exactitate sporită a măsurătorilor. Condițiile de păstrare, operare și cercetare 

a echipamentelor sunt conforme și prin aceasta se asigură o calitate avansată a masurătorilor 

tehnice realizate de echipa SNMFR. 

EVALUAREA ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR 
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b) Serviciile SNMFR 

SNMFR urmează să își dezvolte capacitățile de realizare a cercetărilor tehnice, studiilor de 

caz și altor activități de investigare tehnică, să acumuleze experiență și să-și formeze practici 

sigure de realizare a lor. 

Sub „cercetări tehnice” sînt înțelese activități legate de examinarea aspectelor tehnice, ce 

vizează domeniul spectrului de frecvențe radio, constatarea și descrierea caracteristicilor lor, 

elaborarea soluțiilor "personificate”. Activitățile de cercetare pot fi transformate în servicii 

adiționale ori să îmbunătățească/optimizeze serviciile existente prestate de SNMFR. Pentru 

a le transforma în servicii e necesar să fie formulată utilitatea lor, să fie identificate căile de 

promovare.  

Atractivitatea serviciilor va fi determinată de imaginea SNMFR, de încrederea pe care o va 

genera imaginea instituției, de design - ul "produselor” propuse, de calitatea formulării 

utilității produselor, de modul de prezentare, etc. 

În calitate de priorități de aplicare a capacităților SNMFR, la etapa inițială, sînt examinate:  

 Extinderea zonei de serviciu a SNMSFR; 

 Retehnologizarea stațiilor de radiomonitoring fixe și mobile ale SNMSFR 

 Optimizarea și exinderea serviciilor de certificare prin dotarea Laboratorului de 

încercări cu echipament și metode noi 

 Modernizarea pachetelor de programe aplicative cu facilități de calcul CEM pentru: 

standardul 5G şi tehnologiile aferente standardului (beamforming, massive MIMO); 

tehnologiile de perspectivă: IoT LPWAN, White space devices etc. 

c)  Consumatorii serviciilor SNMFR 

Consumatorii existenți și cei potențiali a serviciilor SNMFR sunt organizațiile, activitatea 

cărora este tangentă cu utilizarea drecvențelor radio. 

Cercetările realizate de SNMFR trebuie să ofere beneficiarilor informații utile, și soluțiile 

propuse trebuie să contribuie la eficientizarea proceselor beneficiarilor. 

 

 

8. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA GRADULUI DE REALIZARE PDS 2021-

2023 AL SNMFR 

 

Programul de dezvoltare strategică al IP” Seviciul Național de Management al Frecvențelor 

Radio” pentru anii 2021-2023 va fi implementat prin intermediul Planurilor anuale de 

activitate ale SNMFR. Aceste planuri vor utiliza obiectivele stipulate în PDS, în baza cărora 

vor fi formulate acțiunile și rezultatele anuale concrete, constituind instrumentul principal 

pentru organizarea operațională a activității SNMFR și bază pentru monitorizarea și 

evaluarea anuală a PDS. 

Monitorizarea va urmări respectarea planurilor anuale, iar indirect a PDS, și va identifica 

MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
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cauzele eventualelor insuccese, precum și va propune acțiunile corective necesare pentru 

îmbunătățirea performanței operaționale. Monitorizarea va trebui să confirme că anumite 

activități anuale se realizează și că ele produc rezultatele scontate sau, după caz, să sugereze 

măsurile corrective, ce urmează a fi întreprinse. 

Pentru monitorizarea activității SNMFR, se vor utiliza sistemele interne de raportare, deja 

existente în instituție. Astfel, în funcție de subdiviziune, sistemul de raportare poate diferenția 

și include rapoarte/raportare trimestrială, semestrială, anuală, lunară sau chiar săptămînală. 

Rapoartele trimestriale, semestriale, anuale și raportul final vor fi prezentate la Autoritatea 

centrală de metrologie — Ministerul Economiei. 

Evaluarea poate fi efectuată numai după finalizarea unei anumite perioade de implementare. 

Vor exista 3 tipuri de evaluări, după cum umreazuă: 

- autoevaluarea anuală, efectuată de SNMFR, în baza planurilor anuale de acțiuni. 

Astfel, primul tip de evaluare a PDS va constitui de fapt evaluarea anuală ordinară a SNMFR. 

Rezultatele acestei evaluări vor fi transpuse în Raportul anual de activitate/evaluare al 

SNMFR. în conformitate cu performanța atinsă în anul precedent și în baza obiectivelor 

prevăzute în PDS, subdiviziunile vor elabora planuri anuale pentru perioada ulterioară; 

- evaluarea finală, care va fi realizată în ultimul (al treilea) an de implementare a PDS 

și va rezulta în Raportul de evaluare finală. Această evaluare are scopul de a prezenta 

informația necesară pentru definitivarea PDS pentru perioada următoare de planificare.  

- evaluarea neplanificată - aceasta va fi efectuată numai în cazul unor schimbări 

majore în Programul de activitate al Autorității centrale. 
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ANEXA 1 
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ANEXA 2 

 

 

 

 

Harta zonelor de serviciu a stațiilor de radiomonitoring 


