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1 Introducere 

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 Î.S. ”Centrul Național 

pentru Frecvențe Radio”, fondată în anul 1993. Este o instituţie publică la autogestiune, 

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 asemenea, SNMFR este abilitată cu evaluarea 

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.  

 Componența Consiliului SNMFR: 

dl Sergiu BOCANCEA - Președinte al Consiliului, Şef al Direcţiei 

infrastructura de comunicaţii a Ministerului Economiei 

şi Infrastructurii; 

dl Vitalie TARLEV - secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii; 

dna Gabriela CUNEVA - secretar de stat al Ministerului Finanțelor;  

dl Alexandru OTGON - șef al Direcției management instituțional, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii; 

dl Dumitru SÎRBU  - auditor intern al Serviciului audit intern, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii; 
 

În vederea realizării uneia dintre misiunile sale de bază, pe parcursul anului 2020, 

SNMFR și-a concentrat eforturile pe asigurarea utilizării eficiente a spectrului de 

frecvențe. Astfel, a fost executată planificarea, selectarea, calcularea şi coordonarea 

canalelor şi a frecvenţelor radio în conformitate cu Tabelul naţional de atribuire a 

benzilor de frecvenţe, care stă la baza gestionării spectrului de frecvențe radio.  

Acest raport anual concordă cu Planul de activitate și de dezvoltare al SNMFR 

pentru anul 2020, include obiectivele trasate și progresele obținute în realizarea 

acestora. 
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2. Principalele riscuri cu care se confruntă SNMFR și măsuri de atenuare a 

impactului 

2.1 Modificări ale reglementărilor tehnice, standardelor naționale, ale actelor 

normative, ce pot avea impact asupra activităţii instituţiei (restrîngerea activităţii, 

excluderea unor activităţi). 

Măsuri: În conformitate cu subpct. 1) la pct. 12 din Statutul SNMFR, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 644/2019, SNMFR are dreptul de a prezenta organului 

central de specialitate al administrației publice în domeniul comunicațiilor electronice 

propuneri de modificare a cadrului normativ în domeniul gestionat. Prin măsura 

respectivă SNMFR are posibilitatea legală prin prezentarea argumentelor necesare de 

a minimiza impactul respectiv.  

2.2 Exodul forţei de muncă calificate. 

Măsuri: Administrația realizează integral obligaţiunile sale prevăzute în 

Contractul colectiv de muncă (CCM) al SNMFR la nivel de unitate prin efectuarea în 

termen și în totalitate a achitărilor salariale, organizarea condițiilor de muncă și alte 

măsuri negociate și aprobate în comun cu Comitetul sindical în CCM; 
 

2.3 Încetarea activităţii agenţilor economici cu care SNMFR are încheiate contracte 

de prestare a serviciilor  (insolvabilitatea debitorilor). 

Măsuri: La nivel de unitate este aprobat Regulamentul privind procedura de 

micșorare a sumelor debitoare create în urma prestării serviciului de asigurare a 

compatibilității electromagnetice prin care sunt stabilite acțiuni concrete pentru 

minimizarea impactului respectiv. 

2.4 Tergiversarea termenilor de executare a lucrărilor efectuate de către agenţii 

economici pentru necesităţile SNMFR conform contractelor încheiate (construcţii, 

reparaţii, servicii). 

Măsuri: Sunt prevăzute clauzele contractuale ce țin de responsabilitatea agenților 

economici cu care SNMFR are contracte încheiate în vederea asigurării serviciilor sau 

livrării bunurilor prin introducerea clauzelor de penalitate pentru întârzierea sau 

restituirea mijloacelor financiare în cazul în care agentul economic nu execută 

prevederile contractuale pe deplin. 
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3. Activitatea administrației 

Pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor funcționale ale SNMFR, au fost 

întreprinse diferite acțiuni privind administrarea activităţii instituției: 

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

Management al Frecvenţelor Radio” pentru anul 2020, aprobat la şedinţa Consiliului al 

SNMFR (Procesul verbal nr.5/2019 din 23.12.2019). 

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

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

instituţiei; 

- au fost perfectate Planurile anuale de organizare a cursurilor de perfecţionare 

profesională a colaboratorilor în subdiviziuni și Planul anual de activităţi privind 

măsurile de securitate a muncii şi a situaţiilor excepţionale. 

 - a fost asigurată realizarea planurilor adoptate, monitorizată îndeplinirea activităţilor 

planificate şi  întocmite rapoarte: 

 Rapoarte de activitate ale SNMFR pentru trimestrul I, semestrul I, pentru 9 luni 

de activitate; 

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

Statistică); 

 Rapoarte lunare de activitate ale subdiviziunilor din cadrul  SNMFR; 

- periodic au fost desfășurate şedinţe interne cu participarea conducerii instituției şi a 

tuturor şefilor de subdiviziuni, în cadrul cărora a fost examinată îndeplinirea 

obiectivelor planificate, rapoartele şefilor de subdiviziuni cu privire la activitatea 

curentă, au fost propuse variante de soluţionare a problemelor identificate, trasate 

sarcini noi, au fost desemnate  persoane responsabile si fixate termene concrete pentru 

realizare;  

  - au fost realizate integral obligaţiunile Angajatorului pentru anul 2020, prevăzute în 

Contractul colectiv de muncă al SNMFR la nivel de unitate pentru anii 2016-2019 

(prelungit);  

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

bugetul de stat şi alte plăţi obligatorii prevăzute de legislaţie; 

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

instituţiei; 

 - în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare a fost aprobat Planul de 

achiziții în baza căruia a fost efectuată achiziţionarea bunurilor, lucrărilor si serviciilor 

necesare pentru activitatea instituției; 

-   la solicitările MEI şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale a fost 

organizată examinarea şi avizarea proiectelor documentelor normative şi legislative 

(Legi, Hotărâri de Guvern, Regulamente, standarde, etc.). 
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4 Gestionarea spectrului de frecvenţe radio 

4.1 Asigurarea compatibilității electromagnetice a spectrului de frecvențe radio 

4.1.1 Pe parcursul anului 2020, în conformitate cu atribuțiile sale de bază, precum 

și cu obligațiunile contractuale față de agenții economici, SNMFR a realizat pe deplin 

acțiunile necesare asigurării compatibilității electromagnetice a spectrului de frecvențe 

radio. În urma investigării cazurilor de perturbaţii şi interferenţe, în baza a 38 de 

solicitări ale utilizatorilor, au fost fixate 39 de surse perturbătoare, cele mai multe – 34 

la număr, fiind înregistrate în rețelele mobile celulare, fiind afectate 85 stații de bază 

(BTS).   

Investigarea cazurilor de 

perturbaţii şi/sau interferenţe la 

solicitarea utilizatorilor SRC: 

TOTAL 
solicitări 

surse 

perturbăt

oare 

fixate 

38 39 

- Serviciul difuziune 1 1 

- Serviciul mobil terestru 3 1 

- SRD 2 2 

- Reţele mobile celulare 

(BTS) 
30 (85) 34 

- Radar meteorologic   

- Serviciul fix   

- Radioamatori 1 1 

- Altele 1 0 
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2018 1 18 5 2

2019 1 25 8 2

2020 1 29 3 5

Dinamica solicitărilor de investigare a perturbaţiilor în perioada 2018-2020
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În comparaţie cu anii precedenţi, în anul 2020 se observă o mică creștere a 

solicitărilor de investigare a cazurilor de perturbaţii de la operatorii rețelelor mobile 

celulare și totodată micșorarea cazurilor de perturbații în serviciul mobil terestru. 

4.1.2 În același timp, au fost depistate 18 emisii și modificări neautorizate și au 

fost localizate 2 surse de interferenţă, prin sistemul de triangulare „Chişinău” din cadrul 

Sistemului Național de Radiomonitoring al Frecvențelor Radio.  

 

Depistarea şi localizarea emisiilor 

neautorizate: 

emisii neautorizate 14 

modificări neautorizate 4 

Localizarea surselor de interferenţă 

(perturbaţii) prin sistemul de triangulare 

„Chişinău”: 

solicitări în total 47 

surse localizate 2 

  

 

În anul 2020, la fel ca în anii precedenți, cel mai mare număr de emisii neavizate 

s-a fixat în serviciul mobil terestru. De asemenea, în anul 2020 au fost fixate 2 emisii 

neavizate în serviciul de amator, în ambele cazuri emisia a fost fixată în zona din stânga 

Nistrului. 
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Radiodifuziune Mobil terestru Fix Amator

2018 2 28 7 0

2019 3 15 2 0

2020 0 16 0 2

Dinamica fixării emisiilor şi modificărilor neavizate pentru perioada 2018-2020
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4.1.3 Totodată, au fost evaluați parametrii tehnici de emisie ai staţiilor din 

serviciul difuziune, cu verificarea și întocmirea buletinelor de măsurători, în total - 294 

stații de radiofuziune sonoră terestră și televiziune analogică și digital terestră, fiind 

fixată o singură abatere. Prin intermediul staţiilor fixe de monitoring, au fost efectuate 

peste 1800 de evaluări, fiind constatate 36 de abateri.   

Evaluarea instrumentală 

a parametrilor tehnici de 

emisie ai staţiilor din 

serviciul difuziune:  

prin intermediul staţiilor fixe 

de mon itoring (evaluări)  

staţii RD 

staţii TV 

1274 

542  

abateri  

fixate  
36 

 
nemijlocit la locul 

instalării staţiilor  

staţii RD 188 
294  - 

stații 

verifica

te și  

buletin

e de 

măsură

tori 

întocmi

te  

staţii TV 86 

staţii DVB-

T2 20 

abateri fixate 1 

4.1.4 Peste 730 de măsurători tehnice de evaluare instrumentală a parametrilor 

de emisie au fost efectuate la darea în exploatare sau modificarea stațiilor de 

radiocomunicații, precum și la solicitare, fiind perfectate buletinele de măsurători 

corespunzătoare.  

Efectuarea măsurătorilor tehnice de 

evaluare instrumentală a parametrilor 

de emisie ale SRC la darea în 

exploatare (d/ex),  modificarea 

acestora (mod) şi la solicitare (sol)  

Staţii  TV 
 

Staţii  DVB-T2 6 (d/ex) 

Staţii  MMDS 
 

Staţii  RD 11 (8(d/ex); 2(sol); 1(mod)) 

Reţele serviciul mobil terestru  50 (13 (d/ex); 37 (mod))   

Staţii de bază comunicaţii 

mobile celulare:  737 

- GSM 900/1800 
33 

- UMTS2100/900 
182 

- LTE800/1800/2600 
522 

Reţele (staţii) transport date  1 (1) 

Staţii de satelit VSAT  3 (3 (mod)) 

Segmente LRR (staţii)  22 (44) 
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Față de anii precedenți se o observă o descreștere a numărului măsurătorilor 

parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații din serviciul fix. Acest 

lucru se datorează micșorării numărului de stații de radioreleu noi puse în exploatare în 

cadrul rețelelor de comunicații mobile celulare.  

La fel în anul 2020 s-a majorat numărul măsurărilor de dare în exploatare a stațiilor 

de bază de comunicații mobile celulare. Acest lucru fiind provocat de extinderea masivă 

pe parcursul anului 2020  a ariei de acoperire cu semnal LTE de către furnizorul de 

comunicații mobile celulare „Moldtelecom” S.A. 

 

4.2  Calculul compatibilităţii electromagnetice 

4.2.1 Pe parcursul perioadei de raportare, conform atribuțiilor sale de bază, 

SNMFR a efectuat calcule ale compatibilităţii electromagnetice pentru frecvenţe radio 

şi a eliberat avize privind asignările de radiofrecvenţe solicitate spre utilizare de 

persoane fizice sau juridice sau modificarea parametrilor tehnici pentru asignări de 

frecvenţe existente. În total, au fost avizate 690 de frecvente, și anume: RRL- 476; 

Mobil, Paza- 29; Nave – 144; FM – 14; TV analogic – 1; TV digital – 25; 

WAS/RLAN – 1. 
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Radiodifuziune Fix Reţele celulareMobil terestru

2018 45 85 430 44

2019 20 158 517 28

2020 17 48 737 50

Dinamica măsurătorilor parametrilor tehnici de emisie ai 
SRC pentru perioada 2018-2020
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4.2.2 Staţiile de radiocomunicaţii din serviciul mobil maritim şi serviciul amator 

au fost asigurate cu coduri de identificare şi semnale de apel, la solicitarea utilizatorilor. 

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, au fost eliberate 232 autorizații 

pentru stații din serviciul mobil maritim și 26 de indicative de apel în serviciul amator. 

În conformitate cu cerințele Regulamentului Radiocomunicaţii al Uniunii 

Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) a fost ținută evidenţa codurilor şi semnalelor 

respective. 

Dinamica numărului de frecvențe pentru perioada 2018 – 2020 

Anul Mobil 

terestru 

Fix Fix prin 

satelit 

TV 

analogic 

TV 

digital 

RD Staţii 

navale 

2018 38 224 2 3 16 9 198 

2019 49 248 4 1 34 11 135 

2020 29 476 0 0 25 14 144 
 

 

Se atestă o sporire a numărului de linii de radioreleu avizate. Este necesar de 

mentionat că frecventele respective reprezintă în mare parte modificări în arhitectura 

deja existentă de microunde, în special lărgire a benzilor de emisie pentru asigurarea 

necesităților de trafic. Numărul total al liniilor de radioreleu aflate în funcțiune se 

menține constant în ultimii ani. 

Se atestă o sporire ușoară a numărului de frecvențe de radiodifuziune avizate. 

Frecvențele în cauză au constituit în mare parte re-avizări ale frecvențelor anterior 

utilizate pentru care furnizorii nu au prelungit/au renunțat la licențe sau resurse de 

spectru care nu au putut fi expuse anterior la concurs de către Consiliul Audiovizualului 

din motiv de natură juridică. 

Se atestă o ușoară scădere a cantității de frecvențe avizate pentru TV digital terestră. 

Frecvențele respective reprezintă emițătoare de putere mică (gap fillers) și numărul lor 

este corelat cu planurile de extindere ale furnizorului multiplexurilor naționale A și B. 
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Avizari 2018-2020

Mobil terestru Fix Fix prin satelit TV eter TV digital RD Staţii navale
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Relativ constant se menține numărul de frecvențe avizate pentru serviciul mobil 

maritim.  

Se atestă lipsa solicitărilor pentru frecvențe noi din cadrul FSS, cauzată de absența 

transmisiunilor ocazionale pe teritoriul Republicii Moldova în situația de pandemie. 
 

4.2.3 La solicitarea operatorilor de telefonie mobilă, au fost examinate şi 

coordonate, anterior dării în exploatare, parametrii de emisie ai staţiilor de radioreleu 

şi ai celor de bază ale sistemelor de comunicații mobile 2G – 47 site-uri, 3G - 403, 4G 

- 763, în total 1213 site-uri ale operatorilor de telefonie mobilă celulară.   

Dinamica numărului de staţii de comunicaţii mobile noi  

pentru perioada 2018 – 2020 

Anul GSM UMTS LTE 

2018 48 444 122 

2019 41 429 332 

2020 47 403 763 
 

 

Se atestă un număr constant de stații de bază 2G și 3G ale operatorilor mobili puse 

în funcțiune în anul 2020. 

Se atestă o sporire a cantității stațiilor de bază noi 4G puse în funcțiune. Dinamica 

respectivă reflectă necesitățile de trafic și structura utilizatorilor de servicii de 

comunicații mobile. Tendința de dezvoltare preponderent a rețelelor LTE corespunde 

tendinței globale de dezvoltare în domeniu. 
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4.3 Activități de suport al managementului tehnic al spectrului de frecvențe 

radio 

4.3.1 În scopul unei gestionări eficiente a resurselor de spectru radio, specialiștii 

SNMFR au participat în activitatea Grupului de lucru creat de către Ministerul 

Economiei și Infrastructurii în scopul elaborării proiectului Programului de 

management al spectrului de frecvenţe radio pentru anii 2021-2025.  
Prin aprobarea acestui program, se urmărește asigurarea disponibilității unui 

spectru de frecvenţe suficient pentru dezvoltarea continuă a reţelelor şi serviciilor 

publice de comunicaţii electronice mobile terestre în bandă largă, implementarea 

tehnologiilor şi serviciilor de generaţie nouă și asigurarea predictibilității pe termen 

mediu și lung referitor la resursele de spectru de frecvențe radio.  

Programul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernlui nr. 987 din 22.12.2020, 

publicată în Monitorul Oficial la 29-01-2021.    

4.3.2 Totodată, specialiștii SNMFR au pregătit diferite materiale și propuneri în 

scopul asigurării elaborării Metodologiei de calcul al tarifelor și Nomenclatorul 

serviciilor prestate de către IP “Serviciul Național de Management al Frecvenţelor 

Radio” și cuantumul tarifelor la acestea, care stabilește principiile unice de calculare 

a tarifelor pentru serviciile prestate de către SNMFR. Metodologia are la bază structura 

costurilor şi a cheltuielilor activităţii operaţionale aferente acordării serviciilor contra 

plată, asigură acoperirea acestora și stabilește condițiile și procedura de ajustare a 

tarifelor.  

Noua metodologie a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 951 din 

22.12.2020 și publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 22-32 din  

29.01.2021.  

4.3.3 În aceeași ședință a Executivului, a fost aprobat și Regulamentul privind 

modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul Informațional 

Automatizat ,,Registrul de stat al frecvențelor și stațiilor de radiocomunicații” 
(SIA RSFSR) – Hotărârea Guvernului nr. 950 din 22.12.2020. Proiectul documentului 

a fost elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii la care au fost pregătite 

diferite propuneri din partea SNMFR, în scopul asigurării cadrului normativ necesar 

pentru funcționarea Registrului ținut de SNMFR, în temeiul prevederilor art. 40 din 

Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007, art. 19 din Legea nr. 71/2007 cu privire 

la registre.   

Regulamentul specifică cerințele de bază privind ținerea Registrului de stat al 

frecvențelor și stațiilor de radiocomunicații și are drept obiectiv stabilirea regulilor 

privind modul de funcționare și ținere a Registrului menționat. Acesta stabileşte modul, 

responsabilităţile şi împuternicirile privind ţinerea, acordarea şi utilizarea informaţiei 

din SIA RSFSR  în scopul înregistrării, administrării și evidenţei benzilor de frecvenţă 

și stațiilor de radiocomunicații ce aparţin persoanelor fizice sau juridice în sectorul civil, 

care desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova. 
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Documentul mai determină modul de organizare şi mecanismul de funcţionare a 

resursei informaţionale destinate notificării, raportării, monitorizării şi evidenţei 

benzilor de frecvenţă și a stațiilor de radiocomunicații. 

Suplimentar, în Hotărârea Guvernului, au fost introduse unele modificări în 

Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al 

frecvenţelor și stațiilor de radiocomunicații”, care vor permite SNMFR să țină 

evidența obiectelor lansate în spațiul cosmic, proiectate și realizate pe teritoriul 

Republicii Moldova. Acestea vor obține și un număr de identificare - ID național unic. 

 

4.3.4 În perioada de referință, SNMFR a participat la elaborarea propunerilor 

pentru modificarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe 

(TNABF), urmare a desfășurării Conferinței Mondiale a Radiocomunicațiilor 2019 

(CMR-19) ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. În proiectul în cauză au fost 

transpuse prevederile actelor finale ale CMR-19/versiunii actualizate a Regulamentului 

Radiocomunicațiilor  al UIT în TNABF. Acestea au drept scop asigurarea resurselor de 

spectru pentru implementarea tehnologiilor avansate de acces în bandă largă și 

armonizarea utilizării spectrului de frecvențe radio la nivel regional. 

Modificările în cauză au fost aprobate prin Hotărîrea Comisiei de Stat pentru 

Frecvente Radio Nr. 1 din 13-11-2020 “cu privire la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe” și 

publicate în Monitorul Oficial Nr. 319-328 din 04-12-2020. Astfel, schimbările operate 

vor asigura crearea cadrului normativ necesar pentru dezvoltarea de noi rețele și servicii 

emergente în tehnologia 5G și alte rețele de comunicații mobile de bandă largă, rețele 

avansate optimizate pentru furnizarea serviciilor comunicațiilor de tip M2M, alte rețele 

pentru care au fost efectuate atribuiri de spectru la nivel internațional. 

4.3.5 Inginerii SNMFR au estimat rata de acoperire cu semnal 2G, 3G, 4G 

(teritoriu/populație RM), (teritoriul RM, stânga Nistrului) a operatorilor de comunicații 

mobile terestre de bandă largă. Informația respectivă a fost actualizată trimestrial, cu 

elaborarea rapoartelor corespunzătoare și expedierea informației către ANRCETI.   

4.3.6 În scopul optimizării utilizării spectrului de frecvențe radio, a fost asigurată 

evidența  gradului de valorificare a resurselor de spectru în banda 87.5-108 MHz, fiind 

actualizată informația despre valabilitatea licențelor, lucrul în eter al asignărilor 

existente și înaintate propuneri de desfășurare a activităților în banda respectivă. Drept 

urmare, au fost revizuiți parametrii stațiilor RD pentru care nu a fost finalizată 

coordonarea și expediați parametrii pentru publicare în Planul Geneva-84 (22 

notificări). A fost revizuit statutul pentru 5 frecvențe FM, avizate anterior unui difuzor 

care și-a sistat activitatea din anul 2013. Au fost revizuite și resursele de spectru 

disponibile și identificate 3 frecvențe suplimentare. Aceste frecvențe au fost înaintate 

Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), pentru a fi scoase la concurs de către 

Consiliul Audiovizualului. 
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4.4 Monitorizarea spectrului de frecvențe radio 

4.4.1 Pe parcursul anului 2020, au fost desfășurate 60 sesiuni de monitorizare a 

spectrului de frecvenţe radio în benzile de frecvenţe atribuite utilizatorilor din serviciul 

mobil terestru 150-168,5 şi 390-430 MHz în 79 de localităţi ale țării.  

În alte 38 de localități, au fost monitorizate benzile de frecvenţe 2400-2483,5MHz 

şi 5470-5725MHz, în scopul depistării utilizării neautorizate a staţiilor WAS/RLANs, 

nefiind constatate abateri.  

Nu au fost înregistrate nereguli nici în utilizarea benzilor de frecvenţe din serviciul 

mobil terestru, asignate unui număr de 55 de operatori ai reţelelor de radiocomunicaţii 

transmisie date (sisteme de pază).  

În scopul verificării conformității parametrilor tehnici de emisie cu valorile 

avizate, au fost efectuate și 24 sesiuni de monitorizări ale stațiilor liniilor de radioreleu 

utilizate în cadrul reţelelor de comunicaţii mobile celulare. La verificarea parametrilor 

tehnici de emisie, în conformitate cu valorile avizate pentru staţiile LRR şi VSAT, au 

fost fixate abateri în cazul a 4 din 18 operatori. Prin intermediul staţiilor mobile de 

monitoring, în zonele de frontieră ale Republicii Moldova, au fost efectuate 

monitorizări ale benzilor de frecvenţe atribuite reţelelor de comunicaţii mobile celulare: 

CDMA2000, GSM900/1800, UMTS şi LTE.  

În scopul actualizării datelor cu privire la stațiile de radiodifuziune și televiziune 

amplasate în stânga Nistrului, a fost efectuată monitorizarea spectrului de frecvențe 

radio în serviciul radiodifuziune de-a lungul râului Nistru.  

Totodată, în conformitate cu reglementările internaționale, a fost actualizată baza 

da date privitor la utilizarea rețelelor de radiocomunicații în zona de frontieră.   

4.4.2 În perioada vizată, a fost desfășurată măsurarea acoperirii cu semnal radio a 

parametrilor de calitate ai serviciilor furnizate prin intermediul rețelelor mobile celulare 

pe drumurile regionale și republicane, cu transmiterea ultetrioară a datelor către 

ANRCETI. 

4.5 Gestionarea SIA RSFSR și actualizarea ICS Manager 

Confrom atribuțiilor sale, SNMFR a asigurat administrarea Sistemului 

Informațional Automatizat „Registrul de stat al frecvenţelor şi staţiilor de 

radiocomunicaţii” (SIA RSFSR) prin actualizarea Tabelului naţional al atribuirii 

benzilor de frecvenţă, planurilor de alocare a frecvenţelor, distribuirea frecvențelor 

pentru staţiile de radiocomunicaţii și înregistrarea asignării frecvenţelor pentru staţiile 

de radiocomunicaţii au fost efectuate în regim permanent. Datele din sistemul unic de 

evidenţă pentru atribuirea benzilor de frecvenţă, alocarea şi asignarea frecvenţelor sau 

canalelor radioelectrice şi staţiilor de radiocomunicaţii au fost actualizate în termen. În 

total, în baza de date SIA RSFSR sunt înregistrate peste 2000 de frecvenţe în funcțiune 

asignate pentru diferite servicii de radiocomunicații. Conform Regulamentului 

tehnologic, au fost arhivate și actualizate datele pe platforma integrată de management 

al spectrului de frecvențe radio “ICS MANAGER”.  
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4.6 Colaborarea cu organizațiile internațioale de profil 

4.6.1 În perioada de raportare, a fost efectuată selectarea asignărilor de frecvenţe, 

perfectarea notificărilor asignărilor de frecvenţe radio naţionale şi expedierea lor la 

Biroul Radiocomunicaţiilor al UIT, în scopul înregistrării în Registrul Principal al 

Frecvenţelor Radio al UIT. În total, în Registrul UIT au fost înscrise 760 asignări de 

frecvenţe în serviciul mobil terestru şi 60 asignări de frecvenţe în serviciul fix al 

RM, iar 40 asignări de frecvenţe în serviciul mobil maritim al RM au fost înscrise 

în sistemul UIT MARS (Maritime mobile Access and Retrieval System).  

4.6.2 Totodată, au fost examinate Circularele Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor (BR IFIC), în scopul identificării alocărilor/asignărilor de frecvenţe 

ale altor ţări din serviciile terestre şi reţelele de satelit ce pot avea efect negativ asupra 

alocărilor/asignărilor de frecvenţă ale RM, fiind întreprinse acţiunile necesare de 

protecţie a alocărilor/asignărilor de frecvenţe naţionale (100 alocări/asignări de 

frecvenţe examinate). În același timp, au fost desfășurate lucrări de examinare a 

compatibilităţii asignărilor de frecvenţe radio naţionale cu asignările de radiofrecvenţă 

din serviciile terestre şi reţelele de satelit, solicitate pentru coordonare de către 

administraţiile de telecomunicaţii ale altor ţări – în total 200 alocări/asignări de 

frecvenţe examinate.  

4.6.3 Specialiștii SNMFR au participat la activitățile grupurilor de lucru ale UIT 

și Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT), 

dedicate gestionării spectrului de frecvenţe radio, inclusiv managementului tehnic al 

spectrului de frecvenţe radio. De notat, că din cauza restricțiilor de circulație impuse de 

pandemia de coronavirus, în acest an, nu au avut loc deplasări ale specialiștilor SNMFR 

în străinătate, participarea la lucrările grupurilor de lucru menționate fiind asigurată în 

regim on-line  

1. A 53-a ședință a grupului de lucru CEPT/ECC/FM22, desfășurată în 

perioada 31.03.2020 - 02.04.2020; 

2. A 54-a ședință a grupului de lucru CEPT/ECC/FM22, desfășurată în 

perioada 29.09.2020 - 30.09.2020.  

 3. A 96-a ședința Grupului de lucru CEPT WG FM # 97 Web meeting, 8-12 iunie 

2020; 

4. A 97-a ședința Grupului de lucru CEPT WG FM # 97 Web meeting, 19-23 

octombrie 2020; 

5. Forumul Regional de Reglementare ITU pentru Europa cu privire la 

”Suportul de Reglementare în Transformarea Digitală” (ITU Regional Regulatory 

Forum for Europe on “Regulation Supporting the Digital Transformation”), desfășurat 

în perioada 30.11.2020 – 01.12.2020;  

6. Sesiunea grupului de studiu ITU-R SG1 „Managementul spectrului” şi 

sesiunile grupurilor de lucru ITU-R WP1A  „Tehnici de inginerie a spectrului”, WP1B 
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„Metodologiile şi strategiile economice al managementului spectrului”, WP1C  

„Monitoringul spectrului”, desfășurate în perioada 24.11.20 - 03.12.2020. 

7. SEWG 10 (Spectrum Experts working group).  

4.6.4 În contextul cooperării internaționale, au fost pregătite propuneri de 

revizuire a acordurilor bilaterale și multilaterale privitor la Rețelele Mobile și Fixe de 

Comunicații (MFCN), la care Republica Moldova este parte. A fost examinată 

necesitatea semnării unor acorduri pentru benzile în care este preconizată 

implementarea rețelelor emergente MFCN. 

5  Evaluarea Conformitatii Produselor din domeniile comunicaţiilor electronice 

şi tehnologiei informaţiei 

5.1 Încercări și evaluarea conformității produselor 

5.1.1 În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, au fost certificate 386 de 

echipamente TIC, fiind eliberate certificate care confirmă că acestea corespund 

cerinţelor tehnice esenţiale stabilite de reglementările tehnice şi standardele naţionale. 

Totodată, au fost efectuate 200 încercări de laborator ale produselor pentru certificare, 

cu perfectarea rapoartelor de încercări. Lista produselor certificate a fost actualizată, 

lunar, și plasată pe site-ul www.snfr.md.        
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Numărul certificatelor de conformitate eliberate  de  OC TIP în anul 2020 a 

crescut comparativ cu anul 2019 datorită solicitărilor de recunoaștere a rapoartelor de 

încercări și a certificatelor de conformitate din alte state și datorită solicitărilor de 

modificare/amendare a certificatelor de conformitate eliberate. 

În 2020 au fost efectuate 140 încercări de laborator pentru certificarea  produselor 

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

nesemnificativ din cauza micșorării numărului de solicitări pentru efectuarea 

încercărilor, ca urmare a situației pandemice, create în țară și în lume în legâtură cu 

răspândirea virusului COVID-19. Totodată, numărul de încercări a fost influiențat de 

modificarea legislației naționale referitor la evaluarea conformității produselor și în 

special prevederilor ce permit recunoașterea certificatelor de conformitate și a 

rapoartelor de încercări eliberate de organisme de evaluare a conformității acreditate de 

organisme de acreditare semnatare a acordului EA MRA si ILAC MRA. 
 

5.1.2 De asemenea, a fost elaborat Raportul de verificare a metodei și Raportul 

de calcul al incertitudinii la măsurarea puterii de emisie. Au fost perfectate rapoarte de 

verificare a metodei pentru: 

 Nivelul emisiilor neesențiale cu analizoarele ESW44 și FSP40; 

 Puterea semnalului  cu NRP și ESW44; 

 Densitatea spectrală prin diferite metode și mijloace de măsurare (ESW44 și 

FSP40); 

 Banda de frecvență ocupată; 

 Frecvența centrală (cu markere). 

     A fost perfectat raportul de calcul al incertitudinii măsurărilor pentru: 

 Nivelul semnalului (cu analizorul FSP40). 

 

5.1.3 În conformitate cu „Planul de asigurare a validității rezultatelor încercărilor 

pentru anul 2020” pentru lărgimea benzii de frecvență ocupată, au fost efectuate 

încercări de comparare repetate, cu diferite mijloace de măsurare.  

 5.1.4 În perioada de referință, în colaborare cu Agentia de Cooperare 

Internatională a Germaniei (GIZ) și compania de consultanță „Gateway and Partners”  

a fost identificat potențialul de export de servicii al SNMFR și elaborat profilul 

insituției, pentru includerea în proiectul Agenției de Investiții privind atragerea 

investițiilor și dezvoltarea exporturilor in sectorul electronică și tehnologii 

informaționale. Potrivit acestuia, SNMFR și-a exprimat deschiderea pentru companiile 

străine care doresc să testeze echipamentele electronice, punând la dispoziție 

capacitățile Laboratorului de Încercări, care corespunde celor mai înalte exigențe în 

domeniu. 
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5.1.5 În conformitate cu planul pentru 2020, a fost efectuată deservirea tehnică 

şi metrologică a echipamentelor de măsurare din dotarea Laboratorului de Încercări. Au 

fost etalonate 34 mijloace de măsurare – la Institutul Național de Metrologie al 

Republicii Moldova, precum și  la laboratorul  “Ametek” din Germania . 

5.2 Reacreditarea Laboratorului de Încercări și a Organismului de Certificare                                  

Conform Planului de activitate și de dezvoltare al instituției, au fost realizate 

acțiunile necesare evaluării de supraveghere a Organismului de Certificare din 

Telecomunicații, Informatică și Poștă (OC TIP) de către Centrul Național de Acreditare 

din Republica Moldova MOLDAC. A fost efectuată analiza sistemului de management 

al OC TIP pentru anul 2019 și, respectiv, întocmit raportul de analiză. De asemenea, a 

fost organizată evaluarea de reînnoire a acreditării OC TIP și au fost efectuate 2 evaluări 

de certificare, la fața locului, asistate de evaluatorii MOLDAC. Urmare a acțiunilor 

întreprinse, a fost asigurată reacreditarea Laboratorului de Încercări (LÎ) și a OC TIP 

conform standardului de referință pentru Organismele de Acreditare ISO/IEC 

17011:2017, pentru o perioadă de 4 ani. Astfel, prin decizia MOLDAC nr. 27 din 

14.02.2020, a fost reînnoită acreditarea Laboratorului de Încercări în 

conformitate cu cerințele versiunii noi a standardului de competență SM EN 

ISO/IEC 17025:2018 - Certificat de acreditare Nr. LÎ-045 din 22.03.2020. Iar prin 

decizia nr. 49 din 28.04.2020, OC TIP a primit Certificatul de Acreditare nr. 

OCpr-024 din 09.05.2020. Tototdată, prin deciziile MOLDAC nr. 25 din 

14.02.2020 și nr. 74 din 26.05.2020, a fost extins domeniul de acreditare al LÎ. 

Aceasta permite efectuarea încercărilor de imunitate pentru o gamă largă de produse, 

cum ar fi echipamente multimedia (SM EN 55035:2018), electrocasnice, scule electrice 

şi aparate similare (SM EN 55014-2:2016), echipamente pentru iluminat de uz general.  

Pentru o perioadă similară, de 4 ani, prin ordinul Ministerului Economiei și 

Infrastructurii nr. 107 din 03.06.2020, OC TIP a fost abilitat cu dreptul de 

evaluare a conformității produselor, conform modulelor B și F1, în domeniul 

reglementat pentru: 

 echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații; 

 punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio;  

 compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor.  

Astfel, OC TIP din cadrul SNMFR a fost inclus în Registrul organismelor de 

evaluare recunoscute.      
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6 Activitatea economică şi financiară 

6.1 Venituri  

       În anul 2020 SNMFR a prestat servicii în volum  de  42296,3 mii lei cu 120,3 mii 

lei mai mult decît prevederile bugetului pentru anul 2020 și a obținut alte venituri în 

mărime de 0,9 mii lei, care în total au depășit bugetul la compartimentul venituri cu 

121,3 mii lei. 

       Dinamica  şi  structura  veniturilor din prestarea serviciilor este  reflectată  în tabelul 

nr. 1 

                                                                                                   Tabelul nr. 1  

Denumirea 

serviciilor 

2020 

 

2019 % 

creşterii (+, -) 

volumul 

(mii lei) 

ponderea 

% 

volumul 

(mii lei) 

ponderea 

% 

Față 

de 

2019 

Față 

de 

2020 

1. Servicii de 

asigurare a 

compatibilității 

electromagnetice 

(CEM) 

 Inclusiv operatori de 

telefonie mobilă: 

Orange Moldova  

Moldcel 

Moldtelecom 

38837,8 

 

 

 

32577,8 

 

13612,9 

11341,3 

7623,6 

91,8 

 

 

 

77,0 

 

32,2 

26,8 

18,0 

38722,7 

 

 

 

32508,6 

 

13684,9 

11468,2  

7355,5 

91,8 

 

 

 

77,0 

 

32,4 

27.2 

17,4 

100,3 

 

 

 

100,2 

 

99,5 

98,9 

103,7 

100,3 

 

 

 

 

 

 

2. Servicii de calcul al 

CEM, notificarea și 

avizarea        

frecvenţelor 

   

515,1 

    

1,2 

    

    

547,2   

   

    

1,3     

    

94,1       

 

103,0 

3.  Servicii de 

certificare şi încercări 

de laborator 

 

2600,4 

 

6,2 

 

2591,0 

 

6,1 

 

100,4 

 

100,0 
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4. Servicii măsurări 

tehnice, analiza și 

consultare 

 

343,0 

 

0,8 

 

343,4 

 

0,8 

 

99,9 

 

100,6 

 

                         Total 

 

42296,3 

 

100 

 

42204,3 

 

100 

 

100,2 

 

100,3 

 

         Din datele prezentate  în tabelul nr. 1 reiese, că majorarea volumului de servicii  

prestate de SNMFR pe parcursul anului 2020 constituie 0,2% față de anul 2019. 

Creșterea neesențială se datorează lipsei serviciilor ce nu depind direct de SNMFR și 

anume - servicii de calcul al CEM, notificarea și avizarea frecvențelor, cât și lipsa 

solicitărilor stații de tip FSS - stație de sol terminală pentru televiziune sunet insoțitor. 

Aceste tipuri de avize se eliberează de regulă companiilor de televiziune de peste 

hotare, care realizează transmisiuni prin satelit ocazionale pe teritoriul RM, pentru 

evenimente unice precum competiții sportive sau artistice, evenimente culturale  etc. În 

2019 au fost acordate servicii pentru frecvențe de acest tip pentru 2 companii în valoare 

totală de 37961 lei. În anul 2020, din cauza lipsei evenimentelor de acest gen, limitarea 

accesului de peste hotare fiind cauzată de situația epidemiologică, nu a fost solicitat 

asemenea tip de servicii. Volumul serviciilor prestate pentru restul tipurilor de stații de 

radiocomunicații a fost menținut la un nivel relativ constant.  

     Serviciile de bază ale SNMFR (asigurarea compatibilității electromagnetice) în 

anul 2020 au fost majorate cu  0,3%  în comparație cu 2019, care la rândul lor se 

datorează majorării cursului valutar la momentul achitării față de aceiași perioadă a 

anului 2019 (2019-19.3584, iar 2020-19.3809) pentru serviciile de asigurare a 

compatibilităţii electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații operatorilor de 

telefonie mobilă, volumul fizic ramânând același, iar  ponderea cărora în tot volumul 

serviciilor SNMFR constituie 77,0%  și sînt achitate de titularii de licențe pentru 

furnizarea serviciilor de telefonie mobilă celulară până la 31 martie al anului curent.                

Structura veniturilor din serviciile de bază (asigurarea compatibilității 

electromagnetice) este prezentată in tab.2 
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Analiza comparativă a venitului din servicii de asigurare a compatibilității 

electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații 

 

                                                                       Tabelul 2   

Tipul stațiilor de 

radiocomunicații 
a. 2019 a. 2020 

a.2020 comparativ 

cu a.2019 

± lei ± % 

Stații de radiodifuziune 285 415.80 268 983.80 -16432,0 -5.76 

Stații de televiziune 359 211.84 302 759.54 -56452,3 -15.72 

Stații radioreleu 3 794 957.95 3 789 669.58 -5288.37 -0.14 

Transport date  451 526.40 491 071.40 39545.0 8.76 

Sisteme de pază 379 018.40 395 158.40 16140.0 4.26 

MMDS 42 276.00 13 728.00 -28548.0 -67.53 

Stații din serviciul fix prin 

satelit 49 683.00 45 768.00 -3915.0 -7.88 

Stații mobil terestru, 

Simplex 342 066.60 335 272.60 -6794.0 -1.99 

Sisteme de tip PMR 33 618.00 0.00 -33618.0 

-

100.00 

Stații mobil terestru, 

Duplex 217 771.60 225 806.40 8 034.80 3.69 

Stații de radiolocație 4 392.00 4 392.00 0.00 0.00 

Stații din serviciul  mobil 

maritim 83 006.00 79 380.00 -3626.0 -4.37 

Stații din cadrul serviciilor 

fix/mobil prin satelit, stații 

la bordul aeronavelor, 

operate de utilizatorii de 

166 688.83 306 365.15 139676.32 83.79 
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peste hotarele Republicii 

Moldova 

Serviciul mobil terestru 

comunicații mobile 

celulare 

32 508 571.80 32 577 787.88 69 216.08 0.21 

Servicii radioamator 4 488.00 1 678.79 -2 809.21 -62.59 

Total: 38 722 692.22 38 837 821.54 115 129.32 0.30 

   

  Serviciile de certificare și încercări de laborator sau majorat în comparație cu 

anul 2019 cu 0,4% majorării cu 12% comparativ cu 2019 a numărului de certificate 

eliberate pentru producătorii de echipamente de peste hotarele Republicii Moldova. 

Comparativ cu anul 2019 în anul 2020 a fost înregistrată o micșorare a veniturilor 

din serviciile de măsurări tehnice, elaborarea caietelor de sarcini și expertiză a 

proiectelor cu 0,1%,  datorită faptului că în anul 2019 au fost eliberate mai multe caiete 

de sarcini și respectiv efectuate expertize a proiectelor stațiilor de televiziune digitală 

terestră în scopul îndeplinirii obligațiilor de acoperire cu semnalul radio, prevăzute în 

Condițiile speciale de licență (HCA ANRCETI nr.17 din 15.06.2015).  

    În perioada anului 2020 SNMFR a obţinut şi alte venituri - 205,0 mii lei şi anume: 

 -  rezultatul din activitatea financiară  (diferenţă de curs valutar) 

                                                        - 204,1  mii lei 

 -  alte venituri operationale            -    0,9  mii lei (penalități pentru întârziere la 

                                                                                       contractele cu furnizorii) 

     6.2 Cheltuieli 

Volumul cheltuielilor anului 2020   a constituit  43405,6 mii lei.  

Structura cheltuielilor este prezentată în tabelul nr. 3 
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                                                                                                           Tabelul nr. 3 

 2020 2019   

% 

  

volumul 

(mii lei) 

ponde

rea 

% 

volumul 

(mii lei) 

pond

erea 

% 
Față de 

2019 

  

1.Cheltuieli materiale 

 

901.4 2,1 1002,7 2,4 89,9 

  

2. Cheltuieli aferente 

serviciilor prestate de terţi 

2171.2 5,0 1299,9 3,1 167,1 

  

3. Uzura mijloacelor fixe 

 

9190,3   21,2 8811,0 20,5 104,3 

  

4. Amortizarea imobilizărilor 

necorporale 

1547,1 3,6 1517,4 3,6 101,9 

5. Cheltuieli  privind  retribuţia 

muncii 

22024,8 50.7 21395,7 50,0  102,9 

  

6. Cheltuieli privind  

asigurările  sociale 

5085.8 11,7 4979,2 11,7 102,1 

7. Contribuţii  privind 

asigurările medicale 

995.2 2,3 974,4 2,3 102,1 

8. Alte cheltuieli operaţionale 

inclusiv 

- arenda 

- deplasări 

- asigurarea  patrimoniului 

1489,8 

 

219.5 

20.6 

860,2 

3.4 2717.3 

 

223.2 

697.1 

1355.9 

6,4 54,8 

  

 

  

                    TOTAL                       43405,6 100,0    42697,6    100,0  101.7   
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Total, cheltuielile anului 2020 au fost majorate în comparaţie cu  anul  precedent 

cu 1,7%. Cea mai considerabilă majorare o constituie cheltuielile aferente serviciilor 

prestate de terți și anume reparația utilajului tehnologic la furnizorii de servicii de peste 

hotare în sumă de 98,7 mii lei și servicii de calibrare și etalonare în sumă de 354,4 mii 

lei la furnizorii acestor utilaje de peste hotarele RM (167,1%), care constituie o pondere 

de 5.0% . 

Cu  4,3% a fost majorată uzura mijloacelor fixe (ponderea -21,2%), care se 

datorează înzestrării instituției cu echipament nou (3304854,7 mii lei). 

Cheltuielile materiale s-au micșorat în comparație cu anul 2019 cu 10,1% și se 

datorează micșorării consumului de combustibil ca rezultat al reducerii deplasărilor cu 

transport în teritoriu în legătură cu restricțiile impuse în legatură cu COVID-19. 

Majorarea cheltuielilor privind retribuirea muncii se datorează majorării 

cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, începînd cu 01 mai 2019 în 

mărime de 2775 lei față de 2610, precum și majorării numărului mediu de personal cu 

1,4 unități, ceia ce a dus și la majorarea defalcărilor în fondul social și asigurări 

medicale. 

Cheltuielile privind retribuirea muncii constituie principalul articol al 

cheltuielilor constituind 50,7 %.  

Micșorarea  articolului  ”alte cheltuieli” din tabelul 3 se datorează micșorării  

cheltuielilor de deplasări, asigurării bunurilor instituției precum și plății pentru arendă. 

           

6.3 Defalcări în buget 

Tabelul nr. 4 

Nr 

d/o 

Denumirea impozitului Calculat,     

mii lei 

Achitat, 

mii lei 

+,- 

1  Depășirea veniturilor asupra 

cheltuielilor defalcate la buget 

8956,3 4706,5 -4249,8 

2  TVA 7134,3 7255,4 +121,2 

3 Impozit pe imobil 11,1 11,1 - 

4 Impozit amenajarea teritoriului 6.6 6,6 - 

5  Impozit venit persoane fizice 2153,0 2153,0 - 
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6 Defalcări în fondul social 5085,8 5085,8 - 

7 Primele de asigurare medicală 995,2 995,2 - 

8 Taxa p/u folosirea drumurilor 17,8 18,7 +0,9 

 Total: 20111,2 20232,3 -4127,8 

 

     La finele perioadei IP „SNMFR” are datorii curente faţă de buget în mărime de 

4248,9 mii lei, termenul achitării cărora este trim.1al anului 2021 

Numărul mediu al salariaţilor-79 unit. 

Salariul mediu - 22121,7 lei 

Fondul salarial - 20757,9 mii lei 

Investiții capitale - 3516,2 mii lei 

Valorizarea Bugetului SNMFR în anul 2020 

  Denumirea Bugetul an. 2020 Notă 

lei aprobat 

mii lei 

valorificat 

  lei 

I. VENITURI, total 42176,0 42297260,64 +121260,64 

 1. Servicii  de asigurare ale compatibilităţii 

electromagnetice a staţiilor de 

radiocomunicaţii 

38735,0 38837821,54 +  102821,54 

2. Servicii de certificare ale produselor de 

comunicaţii electronice  

2600,0 2600446,54 +446,54 

3. Servicii de calcul al compatibilităţii 

electromagnetice a staţiilor de 

radiocomunicaţii 

500,0 515087,0 +  15087,0 

4. Servicii măsurări tehnice, analiza şi 

consultare 

341,0 342973,0 + 1973,0 

5 Alte venituri  932.18 + 932,18 

II. CHELTUIELI, total 41025,6 37269348,54 -3756251.46 



24 
 

1. Cheltuieli de personal (remunerarea 

muncii, defalcări în fondurile obligatorii 

de asigurări sociale şi medicale) 

29634,0 27925387,73 -1708612,27 

2. Cheltuieli curente, inclusiv: 5775,5 3982228,1 -1793271,90 

-88052,37 

-27918,97 

2.1 Cheltuieli de gospodărie  316,3 228247 ,63 

2.2  Cheltuieli gaz natural 190,0 162081,03 

2.3 Cheltuieli energie electrică  255,0 247538,18 -7461,82 

2.4 Cheltuieli privind consumul de 

combustibil 

342,6 

 

228486,91 -114113,09 

2.5 Cheltuieli de întreținere transport 332,0 267691,69 -64308,31 

2.6 Cheltuieli de deplasare  810,4 20642,03 -789757,97 

2.7 Cheltuieli pentru asigurare 1135,0 917753,14 -217246,86 

2.8 Cheltuieli reparație utilaj 107,5 98677,98 - 8822,02 

2.9 Cheltuieli de paza 350,0 314792,99 -35207,01 

2.10 Cheltuieli calibrare,deservire tehnică și 

evaluare 

428,6 351743,60 -76856,40 

2.11 Cheltuieli privind locațiunea mijloacelor 

fixe 

220,0 219513,28 -486,72 

2.12         Cheltuieli pentru servicii de deservire a 

tehnicii de calcul 

120,4 120400,16 -0,24 

2.13 Consumuri și cheltuieli materiale 141,5 115405,20 -26094,80 

2.14 Cheltuieli deservirea programului 

contabil 1C 

20,0 19000,0 - 1000,0 

2.15 Cheltuieli privind perfecționarea 

cadrelor 

56,2 26388,80 -29811,20 

2.16 Cheltuieli servicii deservirea 

complexului Durlești 

298,0 182499,88 -115500,12 

2.17 Cheltuieli telecomunicații 224,0 166454,35 -57545,65 

2.18 Taxe și impozite 43,0 17708,26 -25291,74 

2.19 Cheltuieli de publicitate 30,0 23872,76 -6127,24 
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2.20 Cheltuieli pentru serviciul de instruire și 

control medical,medicamente 

28,0 26969.0 -1031.00 

2.21 Alte cheltuieli 257,0 226361,23 -30638,77 

2.22 Cheltuieli de audit 70,0 0 -70000,0 

3 Investiții 3900,7 3646332,71 -254367,29 

4 Fondul pentru investiții cumulativ 1715,4 1715400 0 

III. Soldul mijloacelor neutilizate din 

bugetul 2019 

-2978,1 29781000  

IV. TRANSFERURI ÎN BUGET, total 4128,5 42449760,26. +121260,26 
 

 

Depășirea articolului ”Venituri” este cu 121260,64 lei față de cel prognozat. 

Referitor la compartimentul "Cheltuieli" suma valorizată a fost cu 3756,3 mii lei 

mai mică decît cea prevăzută de buget. Toate articolele compartimentului "Cheltuieli" 

al bugetului au fost valorificate cu economia sumelor prevăzute.  

     Compartimentul "Investiții" al bugetului a fost valorificat în mărime de 3646,3 

mii lei față de cel bugetat cu 254,43 mii lei mai puțin. 

 

6.4 Datorii debitoare 

   Suma debitoare pentru serviciile de asigurare a compatibilității electromagnetice 

a stațiilor de radiocomunicații, conform situației la 31decermbrie 2020, constituia 1 434 

733.31 lei, dintre care: 

 Datorii debitoare aflate în procese de judecată, de insolvabilitate și executare 

silită: 1 385 945.58 lei; 

   Debitul curent ï 48 787.73 lei (35 agenți economici – 11,6%  din totalul 301 

agenți economici). 
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7 Achiziții publice 

  În domeniul achiziţiilor publice, în perioada ianuarie-decembrie 2020, au fost 

iniţiate, organizate şi desfăşurate: 

 - 10 proceduri de achiziţii publice, după cum urmează: 6 de proceduri cu licitaţie 

deschisă, 3 de proceduri privind cererea ofertelor de preţuri cu publicare, 1  procedură 

de negociere fără publicarea prealabilă a anunţului de participare. Ca rezultat al 

finalizării procedurilor de achiziție menţionate au fost încheiate 13 Contracte de 

achiziții publice, respectiv fiind întocmite decizii, dări de seamă şi anunţuri de atribuire 

pentru fiecare procedură. 

 -  În temeiul Hotărârii Guvernului nr.665 din 27.05.2016 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, au fost încheiate 49 de 

Contracte de achiziție de valoare mică. 

 -  contestații la procedurile de achiziții publice nu au fost.  

8 Activitate de ordin juridic și management al resurselor umaneLucrul cu 

debitorii 

Pe parcursul anului 2020 au fost realizate acțiunile necesare în vederea recuperării 

banilor de la debitori: 

-  în procedura prealabilă de soluţionare a litigiilor, au fost înaintate 39 de somaţii, 

-  depuse cereri în instanţa de judecată – 3 cereri în sumă de - 58 749,60 lei. 

La data de 31 decembrie 2020: 

 Litigii pe rol în instanţele de judecată –  1, în sumă de 14 274 lei. 

 Titluri executorii expediate la executorii judecătoreşti, neexecutate până la 

data indicată  - 5, în sumă de 65 355,80 lei (datorii debitoare) și 2 389,26 lei 

(taxe de stat). 

 Debitori aflaţi în proces de insolvabilitate – 4 în sumă de 1 305 817,20 lei 

(datorii debitoare), 39 167,70 lei (taxe de stat). 

 

8.2 Avizări proiecte de acte legislative şi normative 

     În perioada de referință, SNMFR a avizat un proiect de lege și 6 hotărâri de Guvern, 

pe domeniul său de competență, și anume:   

- Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Statutului - model al instituției 

publice; 

- Proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

909/2014 cu privire la aprobarea unităților de măsură legale; 

- Proiectul Hotărârii de Guvern de aprobare a proiectului de lege de modificare a 

Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007; 
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- Proiectul definitivat al Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului integral al serviciilor publice administrative și al evenimentelor 

de viață asociate acestora; 

- proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul 

de ținere a Registrului de stat format de Sistemul Informațional Automatizat 

”Registrul de stat al frecvențelor și stațiilor de radiocomunicații”; 

- proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a 

tarifelor și Nomenclatorul serviciilor al SNMFR; 

- proiectul Legii cu privire la serviciile publice. 

 

8.3 Managementul resurselor umane și oportunități de dezvoltare profesională.  

          În domeniul evidenţei personalului activitatea a fost orientată spre soluţionarea 

problemelor de selectare, evidenţă şi promovare a personalului, precum şi la 

reorganizarea unei structuri a subdiviziunilor structurale ale instituției. Astfel, la data 

de 31 decembrie 2020 statele de personal ale instituţiei constituiau 80 de unităţi, 

inclusiv: personal de conducere – 17; specialişti – 41; personal tehnic – 22.  

 Structura personalului după  vechimea în muncă: până la 5 ani – 23 persoane; 5-

10 ani – 10 persoane; 10-15 ani  - 18 persoane, mai mult de 15 ani – 29 persoane. 

 Structura personalului după gen:  Femei –  24;  Bărbați – 56.  

 Concediate 8 persoane conform art. 86 alin .(1) lit.y1) ”deținerea de către salariat 

a statutului de pensionar pentru limita de vîrstă”. Angajate 6 persoane .  

 Locuri noi create 4 unități: inginer în telecomunicații în Laboratorul de încercări 

– 1 unitate; inginer în electronică și comunicații Direcția evaluare a conformității 

produselor – 1 unitate; șef –adjunct Direcția administrativ-organizatorică – 1 unitate; 

șef Serviciul  tehnic și gospodărie – 1 unitate. 
  În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie, au fost elaborate 287 proiecte de ordin 

de personal, privind angajarea, numirea în funcţii, modificarea sau încetarea 

raporturilor de muncă, acordarea concediilor.  

Activitățile de instruire a salariaților au avut loc pe durata întregii perioade, în 

funcție de necesitățile subdiviziunilor structurale ale instituției, pe domenii specifice de 

activitate.  

 Participări la conferințe, forumuri, seminare internaționale organizate 

online în perioada anului 2020: 

1. Pe domeniul monitorizării spectrului și tehnologii noi în telecomunicații: 

- la cel de al 3-lea Forum al Regiunii Mării Baltice privind Ecosistemul 5G 

(3rd  Baltic Sea Region 5G Ecosystem Forum), organizat de Oficiului de 

Comunicații Electronice (VASES) din Letonia, 11-12 noiembrie, 2020, Riga, 

Letonia și desfășurat în regim online; 

- la Forumul Regional de Reglementare ITU pentru Europa cu privire la 

”Suportul de Reglementare în Transformarea Digitală” (ITU Regional 
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Regulatory Forum for Europe on “Regulation Supporting the Digital 

Transformation”), desfășurat în regim online în perioada 30.11.2020 – 

01.12.2020.  

2. Pe domeniul menagementului tehnic al frecvențelor radio: 

La nivel UIT: 

 - Seminarul UIT pentru Europa si CSI dedicate gestionării spectrului și 

radiodifuziunii (1-2 iulie 2020);  

 - Seminarul mondial de radiocomunicații al UIT  „WRS-20” şi atelierul de 

lucru „WRS-20 Online - Terrestrial Workshops” (30 noiembrie -11 decembrie). 

 

 Asigurată participarea lucrătorilor SNMFR la cursuri de instruire pe 

domeniile de activitate: 

- Webinar ATDI „Broadcasting FM Coordination in ICS manager and HTZ 

Communications” (28.02.2020) . 

- Webinar ATDI „5G coverage modeling and validation using HTZ 

Communications” 

- A 15-a Conferință europeană de gestionare a spectrului (23-29 iunie 2020). 

- USTTI-ITU Emerging Technologies Webinar 27-28 August 2020. 

- 5G Security Conference (23-24 septembrie 2020). 

- CIS & CEE Spectrum Management Conference (web) 16-18 decembrie 2020 

 -   instruirea on-line, petrecută de ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG cu 

denumirea „R&S Basic Oscilloscope Fundamental Days”. 

- seminarul cu tema ”Administrării rețelelor, reparație cu aprecierea 

cunoștințelor prin certificate  la nivel MTCNA” 

- seminarul cu tema  ”Aplicarea legislației fiscale în 2020 și 2019” Compania 

de Audit ”Sovirina - Audit”; 

- seminarul on-line petrecut de Agenția Achiziții Publice cu tema ”Tipuri de 

proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire” (24.09.2020). 

- participarea la seminarul cu genericul ”Protecția datelor cu caracter personal”. 

- seminarul cu tema ”Monitorizarea și managementul contractelor. Obligațiile 

Grupului de lucru.” – 05.11.2020, petrecut de Agenția Achiziții Publice 

- seminarul cu tema ”Derularea procedurilor de achiziții publice. Contractele de 

valoare mică” – 19.11.2020, petrecut de Agenția Achiziții Publice 

- seminarul cu tema ”Legislația muncii la angajare” – 19.11.2020, organizat 

de SRL ”Vaserole”; 

- seminarul cu tema ”Aspecte teoretice și practice privind contractul individual 

de muncă încheiat pe durată determinată. Timpul de muncă și timpul de odihnă” 

– 20.11.2020 organizat de SRL ”Intelect Ceanter”. 
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 Organizate școlarizări şi instruiri interne pe temele: 

-  Aspecte privind modul de aplicare a cerințelor reglementării tehnice 

„Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor HG 807/2015”. 

-   Aspecte privind modul de aplicare a cerințelor reglementării tehnice „Punerea 

la dispoziție pe piață a echipamentelor radio HG 34/2019”. 

-   Aplicarea cerințelor standardului ISO/IEC 17065-2013 de către Organismele 

de Certificare a produselor. 

-    Procedurile sistemului de management PSM 7.1-7.12 și PSM – 6.1. 

-   Modulul B de evaluare a conformității în contextul RT 34/2019 și RT 

807/2015. Procedura de certificate conform modulelor F1 și B. Domeniul de 

acreditare. 

-   Analiza sistemului de management pentru anul 2019. 

-    Evaluarea de supraveghere a produselor certificate. 

-   Schema procesului de Evaluare de supraveghere a Produselor Certificate. 

Procedura de  evaluare de supraveghere PSM  7.1 – 7.2.   

9 Securitatea și sănătatea în muncă  

9.1 Măsuri de prevenire a infectării cu Covid – 19 

      De la declanșarea pandemiei de SARS-COV-2 (Covid-19), în cadrul instituției 

au fost întreprinse toate acțiunile necesare în vederea prevenirii răspândirii infecției în 

rândul salariaților, în conformitate cu recomandările Comisiei pentru Sitauții 

Excepționale a Republicii Moldova și ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 

Publică. 

 În acest sens, la nivel de instituție a fost elaborată și aprobată Instrucțiunea 

internă de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea angajaților SNMFR în 

Starea de Urgență declarată în țară în legătură cu răspândirea virusului Covid-19 și au 

fost emise 14 Ordine cu privire la reglementarea activității IP ”SNMFR” în 

conformitate cu Hotărârile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 

și ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. 

9.2 Securitatea muncii  

9.2.1 Pe parcursul anului 2020, au fost realizate o serie de obiective planificate 

la capitolul securitatea muncii, securitatea antiincendiară și protecția civilă. Activitățile 

au fost executate reieșind din Planul de activitate al IP„Serviciul Naţional de 

Management al Frecvenţelor Radio” pentru anul 2020 la compartimentele: Securitatea 

şi sănătatea muncii, Apărarea împotriva incendiilor, Protecţia civilă şi situaţiile 

excepţionale. Conform Graficului anual, au avut loc verificări periodice ale stării 

securităţii muncii şi securităţii antiincendiare la staţiile de radiomonitoring, în laborator, 

încăperile de serviciu, mijloacele de transport. De asemenea, a fost monitorizată 

asigurarea executării cerinţelor tehnico-organizatorice la îndeplinirea lucrărilor cu 
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pericol sporit și a fost efectuat controlul funcţionalităţii sistemului de semnalizare 

antiincendiară al instituției.  

9.2.2 Au fost evaluate și clasificate încăperile de serviciu ale SNMFR după 

gradul de pericol la electrocutare și au fost organizate măsurări ale intensității câmpului 

electromagnetic la locurile de muncă, efectuate de către laboratorul electrotehnic 

autorizat al Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică. Instruirile salariaților la 

compartimentele securitatea muncii şi securitatea antiincendiară au fost efectuate 

periodic, așa cum prevede Planul instruirii salariaţilor în domeniul SSM-2020.   

10 Administrarea echipamentelor, rețelelor, și resurselor informaționale 

10.1 Mentenanța echipamentelor de radiomonitoring 

În scopul realizării planului de activitate al SNMFR, în cadrul lucrărilor de 

mentenanţă tehnică a echipamentelor de radiomonitoring din componenţa Sistemului 

Naţional de   Monitoring al Spectrului  de Frecvenţe Radio au fost executate lucrări în 

conformitate cu procedurile tehnologice în vigoare, după cum urmează: 

- Deservirea tehnică a echipamentelor din cadrul staţiilor fixe de radiomonitoring 

SM Chișinău-Centrală, Agro-Chișinău, Chrysler-Chișinău, Căușeni, Bălţi, Baimaclia, 

Balţi-ADD, Ocniţa, Rezina, Gordinești (r-l Edineţ), Cornești, Crocmaz, Holercani, 

Soroca, Cahul – în total 65 de lucrări efectuate;  

- Deservirea tehnică şi verificarea funcţionalităţii echipamentelor portabile de 

radiomonitoring din cadrul SNMFR;   

- Deservirea tehnică a staţiilor mobile de radiomonitoring, verificarea 

funcţionalităţii echipamentelor de radiorecepţie şi integrităţii cablurilor la staţiile MMS 

VW-T4, VW-T5, Mercedes G-300, Mercedes Sprinter și Dacia Duster, verificarea 

capacităţii reziduale a acumulatoarelor din cadrul sistemului de alimentare a staţiilor MMS 

menţionate. Verificarea echipamentelor  de radiomonitoring și a sistemului de fixare a 

antenelor amplasate pe acoperișul automobilelor și deservirea sistemelor de ridicare-

coborâre a pilonilor de tip telescopic GEROH, la MMS  Mercedes G-300, Mercedes 

Sprinter și VW-T4 -în total 22 de lucrări efectuate. 

10.2 Administrarea Resurselor Informaționale și de Comunicații   

10.2.1 Pentru asigurarea funcționalității efective și a securității informaționale a 

resurselor informaţionale şi de comunicaţii (RIC) în cadrul SNMFR au fost  realizate, 

în permanență, seturi de măsuri conforme instrucţiunilor tehnologice aprobate, care 

asigură protecţia datelor şi a securităţii informaţionale în cadrul instituției. Astfel,  

o la serverele şi calculatoarele SNMFR a fost instalat programul antivirus 

licenţiat Eset Nod32;  

o protecţia informaţională împotriva penetrărilor în cadrul reţelei 
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corporative SNMFR este monitorizată prin programe licenţiate firewall, 

antimalware şi antispyware Bussines Edition;  

o securizarea canalelor transport date între staţiile de radiomonitoring  este 

asigurată prin utilizarea canalelor virtuale VPN şi a protocolului securizat 

IPSec;    

o   informaţia sensibilă este stocată pe servere dedicate (suporturi storage 

similare); 

o angajații sunt instruiți periodic în vederea diminuării atacurilor 

cibernetice; 
 

10.2.2 În vederea optimizării programului SPECTRU, au fost operate unele 

modificări în modulul de Evidenţă a Certificatelor de Conformitate (ECC), fiind 

elaborate două sub-module noi:  

- sub-modul de evidență a ”serviciului de amatori”  întegrat în modulul 

OPERATORI pentru Direcția  de radiomonitoring; 

- sub-modul de ”evidență a echipamentelor de radiorecepție” aflate în dotarea 

Direcției radiomonitoring și a Direcției mentenanță tehnică.  

11  Dezvoltarea Instituţiei 

11.1 Exploatarea tehnică a infrastructurii  

11.1.1 În scopul asigurării exploatării tehnice corespunzătoare a Complexului 

SNMFR, pe durata anului 2020, au fost întreprinse toate acțiunile necesare prevăzute 

în planul anual de activitate al instituției, inclusiv: lucrări de salubrizare a teritoriului 

Complexului IP „SNMFR”, curățarea și întreținerea fațadelor, deservirea și întreținerea  

sistemelor de pază,  control acces și antiincendiu, asigurarea exploatării și a deservirii 

sistemelor de  încălzire, ventilare, alimentare cu apă, evacuare a apelor uzate, drenaj, a 

reţelelor interioare de alimentare cu gaze naturale, a echipamentelor electrice de forță, 

de iluminare interioară și exterioară. Pentru asigurarea funcționării neîntrerupte a 

principalelor echipamente ale instituției, a fost asigurată verificarea sistemului de 

aprovizionare cu energie electrică de rezervă. De asemenea, a fost efectuată metrologia 

contorului de gaze naturale.   

 11.1.2 Instituția a asigurat tot suportul necesar Agenţiei Supraveghere Tehnică în 

desfășurarea  controlului privind volumele şi valorile lucrărilor de construcţie ale 

Complexului „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio de pe str. Dimo 22, or. 

Durleşti”, în conformitate cu „Regulamentul privind exercitarea controlului asupra 

utilizării investiţiilor publice în construcţii” aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 360 

din 25.06.1996 „cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii”. Drept urmare, 

a fost semnat procesul-verbal de control nr. 34 din 18.08.2020 în care se constată că ”în 

urma efectuării controlului volumelor și costurilor lucrărilor prin măsurări 
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instrumentale ale lucrărilor executate de facto și compararea cu datele documentelor de 

execuție a lucrărilor, exagerări n-au fost depistate”. 

În același timp, au fost estimate viciile ascunse ale construcției, exploatate pe 

perioada de garanție 2018-2020 și înaintate pretențiile de remediere către antreprenorul 

general.  

11.2 Implementarea noilor tehnologii 

11.2.1 În scopul creșterii performanței în activitate, în procesul tehnologic de 

monitorizare a spectrului de frecvențe radio a fost implementat un sistem complex de 

monitorizare a rețelelor radio locale de bandă largă WAS/RLANs și un receptor TV 

portabil pentru monitorizarea și măsurarea acoperirii rețelelor DVBT/DVB-T2, cu 

opțiunea de măsurare a semnalelor DAB, precum și un  receptor pentru măsurarea 

parametrilor QoS ai stațiilor/rețelelor de radiodifuziune sonoră terestră.    

11.2.2 Pentru evaluarea conformității produselor TIC, a fost pus în funcțiune un 

osciloscop digital cu BW>3GHz pentru verficarea formei impulsului la testul cu 

descărcări electrostatice și un dispozitiv pentru verificarea metodei de testare a 

imunității la căderi și întreruperi de tensiune. De asemenea, au fost puse în funcțiune 

noile dispozitivele de cuplare/decuplare CDN pentru măsurarea perturbațiilor 

conductive de la diferite tipuri de interfețe, precum și un generator de supratensiuni cu 

durata 10/700µs, în scopul testării imunității la impulsuri scurte de înaltă tensiune. Iar 

la sfârșitul anului, la instituție a fost instalat și un generator de flicker și armonici.  

11.2.3 În scopul elaborării unui studiu de fezabilitate în cadrul programului 

TAIEX  privind oportunitățile de utilizare a pachetelor de programe SKUDRA pentru 

controlul echipamentelor Sistemului Național de Monitorizare al Spectrului de 

Frecvențe Radio și trasarea direcțiilor de dezvoltare a Sistemului,  SNMFR a aplicat și 

a obținut de la TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument of 

the European Commission) un grant de finanțare a organizării lucrului de consultanță 

cu experții europeni. Din cauza pandemiei COVID-19, consultările preconizate în 

Chișinău și Riga nu au putut fi organizate, însă acestea au fost desfășurate în regim on-

line cu experții de la VASES, Letonia.  

Astfel, inginerii SNMFR au efectuat testarea programului de monitorizare 

SKUDRA - un soft avansat de dirijare și control al stațiilor de monitorizare. În acest 

scop, au fost monitorizate benzile de frecvențe din Serviciul Mobil Terestru și 

Radiodifuziune.  Spre deosebire de programul ARGUS utilizat în prezent, softul testat 

permite depistarea, în regim automat, a emisiilor neautorizate, cu analiza datelor 

obținute și plasarea rezultatelor direct pe server. În plus, toate datele despre măsurători 

sunt stocate într-un singur loc, astfel încât datele curente și cele istorice să fie accesibile 

dintr-un singur punct. Implementarea acestuia ar permite economisirea timpului și a 

resurselor și, nemijlocit, un randament mai mare al activității. 
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11.2.4 În contextul perspectivelor de dezvoltare ale instituției, au fost examinate 

versiunile actualizate ale pachetelor de programe: BR IFIC space applications: 

SpaceCap, SpacePub, GIMS, GIBC și BR IFIC terrestrial: TerraQ+, TerraNotices+. 

11.2.5 A fost studiat instrumentul de analiză SEAMCAT, precum și două rapoarte 

privind compatibilitatea rețelelor fixe și mobile de telecomunicații și compatibilitatea 

între sistemele radio mobile și video digitale, și anume:  

o Raportul “Compatibility Studies for Mobile/Fixed Communication 

Networks (MFCN) Supplemental Downlink (SDL) operating in the 1452-

1492 MHz band” ECC Report 227 și “Compatibility between UMTS 

900/1800 and systems operating in adjacent bands” ECC Report 096.  

o Raportul ECC Report 104 „Compatibility between mobile radio systems 

operating in the range 450-470 MHz and Digital Video Broadcasting - 

Terrestrial (DVB-T) system operating in UHF TV channel 21 (470-478 

MHz)”.  

Au fost analizate detaliat și scenariile și fișierele SEAMCAT asociate rapoartelor.  

11.2.6 În vederea implementării  noilor tehnologii în activitatea SNMFR, în cadrul 

instituției a fost efectuată o analiză tehnică a posibilităților de utilizare a dronelor în 

procesul de monitorizare a spectrului de frecvențe radio.  

 În cadrul SNMFR, dronele ar putea fi utilizate pentru:    

1. Verificarea la fața locului a echipamentelor de emisie ale stațiilor de 

radiocomunicații;   

  2. Măsurarea parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radioreleu;   

3. Fixarea și localizarea surselor de perturbații;  

  4. Măsurarea EMF.  

În urma analizei efectuate, ținând cont de avantajele, dar și dezavantajele utilizării 

dronelor,  s-a constatat că implementarea acestora în procesul de lucru al SNMFR, la 

momentul actual, nu este oportună. Totuși, în virtutea evoluției rapide de îmbunătățire 

a caracteristicilor tehnice de zbor ale dronelor și a existenței necesității de utilizare a 

acestora în procesul de măsurare a parametrilor stațiilor de radiocomunicații și EMF, 

posibilitatea implementării dronelor urmează a fi examinată ulterior.  

11.3 Modernizarea RIC   

11.3.1 Au fost modernizate sistemele de protecție/siguranță pe pilon- împotriva 

căderii personalului de la înălțime la 7(șapte) stații fixe de radiomonitoring: SM 

Chrysler (Chișinău), SM Soroca, SM Holercani, SM Căușeni, SM.Crocmaz, SM Bălți, 

SM Agro (Chișinău).  
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11.3.2 Conform planului anual de dezvoltare al instituției a fost asigurată 

achiziționarea dispozitivelor unificate pentru rezervarea pasivă și înlocuirea sistemelor 

de poziționare a antenelor pe azimut/orizont la stațiile de monitoring mobile MMS 

Mercedes G300, MMS-WT4, MMS-WT5.  

 11.3.3 Au fost puse în funcțiune 4 elemente  de tip  IP Power Socket 5G10A, 

pentru asigurarea managementului efectiv al RIC care asigură monitorizarea și dirijarea 

de la distanță a sistemelor de alimentare plasate la stațiile de radiomonitoring din cadrul 

SNMFR de pe întreg teritoriul Republicii Moldova; 

11.3.4 Au fost puse în funcțiune 40 de dispozitive de alimentare neîntreruptibilă 

(UPS), astfel, fiind înlocuite cele cu termen de exploatare mai mare de 7 ani. Au fost 

achiziţionate pachete de soft licențiat (sisteme de operare WinServSTD 2019 – 2 licențe 

pentru server, 2 licențe de utilizator și 20 de licențe MS Office 2019.   

11.3.5 Pentru modificarea sistemului existent de scanare BarCode, în cadrul 

instituției, a   fost achiziţionat un complex specializat pentru inventarierea mijloacelor 

fixe în vederea asigurării unui proces imparțial de inventariere a bunurilor în cadrul 

SNMFR. 

 

12 Încheiere 

Prin activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, SNMFR a 

reușit realizarea tuturor acțiunilor programate  și atingerea tuturor obiectivelor stabilite 

în Planul de activitate și de dezvoltare al IP „Serviciul Naţional de Management al 

Frecvenţelor Radio” pentru  anul 2020 cu excepția punctelor 26 și 39 din Planul de 

activitate pentru anul 2020, fiind neexecutate din cauze obiective, urmare a pandemiei 

de coronavirus de tip nou – COVID-19. Atribuțiile de bază ale instituției au fost 

executate conform împuternicirilor acordate prin legislație, iar serviciile au fost prestate 

în volum deplin, în conformitate cu obligațiunile contractuale asumate și la standardele 

de calitate stabilite.   

  
 


