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1. MANAGEMENTUL SPECTRULUI DE FRECVENłE RADIO 
 

 
1.1 Asigurarea dezvoltării sectorului de radiocomunicaŃii 
 

Sectorul de radiocomunicaŃii este un sector dinamic în dezvoltare continuă. 
Această dezvoltare este condiŃionată atât de cerinŃele pieŃei cât şi de 
tehnologiile noi din domeniu. ApariŃia şi dezvoltarea tehnologiilor avansate în 
domeniul radiocomunicaŃiilor se prezintă ca un propulsor în formarea cerinŃelor 
societăŃii în acest sector. Un factor important în satisfacerea acestor cerinŃe  
este crearea condiŃiilor pentru implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor şi 
serviciilor noi şi existente deja pe piaŃă. Pe parcursul anului 2010, CNFR a dus 
un lucru efectiv de asigurare a dezvoltării sectorului de radiocomunicaŃii în 
Republica Moldova. 

 TranziŃia de la televiziunea analogică la televiziunea digitală -   În 2010 
CNFR  a efectuat analiza stării curente a canalelor staŃiilor de televiziune 
analogică terestră şi a studiat impactul lor asupra alocărilor planificate ale 
canalelor digitale ale Republicii Moldova din Planul Geneva-06 în banda 470-
790 MHz. Au fost elaborate propuneri de optimizare a utilizării spectrului de 
frecvenŃe radio în procesul de tranziŃie la televiziunea digitală terestră. 
Propunerile au fost expediate la MTIC (pct. 17.1 Planul de activitate MTIC, pct. 7 
Planul de activitate CNFR); 

 Implementarea tehnologiilor avansate de acces de banda largă (BWA) - 
În baza Deciziilor Comisiei ComunităŃilor Europene din 21 mai 2008 nr. 
2008/411/EC şi 13 iunie 2008 nr. 2008/477/EC au fost elaborate şi expediate la 
MTIC propuneri referitor la utilizarea benzilor de frecvenŃe 3400-3800 MHz şi 
2500 – 2690 MHz (pct. 17.2 Planul de activitate MTIC, pct. 7 Planul de activitate 
CNFR); 

 Dezvoltarea reŃelelor de telefonie celulară digitală - Pentru asigurarea 
dezvoltării reŃelelor de telefonie celulară: 

� au fost avizate pentru alocare 4 canale radio adiŃionale GSM900; 
� sa efectuat estimarea parametrilor de emisie a staŃiilor de bază ale 

sistemelor de comunicaŃii mobile 2G, 3G şi au fost avizaŃi parametrii 
tehnici a 166 staŃii de bază GSM 900/1800 (pct. 9 Planul de activitate 
CNFR); 
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� a fost estimat planul de frecvenŃe al companiei “Moldcell” S.A. – 546 staŃii 
de bază, sectoare adăugătoare la staŃii de bază în funcŃiune GSM1800 – 
365 sectoare şi 323 staŃii de bază UMTS (3G); 

� s-au efectuat măsurări ale semnalelor GSM şi sa evaluat nivelurile lor 
pentru  principalele drumuri naŃionale. În baza acestor măsurări operatorii 
respectivi au întreprins măsuri de îmbunătăŃire a acoperirii drumurilor; 
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Dinamica numarului statiilor de baza ale sistemelor de comunicatii mobile celulare

GSM 900/1800 1019 297 741

IMT-2000/UMTS 91 210 398

anul 2008 anul 2009 anul 2010

 
 

Domeniul tehnic al gestionării spectrului de frecvenŃe radio:  
� Conform cerinŃelor de dezvoltare a reŃelelor de difuziune, CNFR a 

recomandat la MTIC 11 frecvenŃe pentru serviciul de radiodifuziune 
sonoră, 2 canale pentru televiziunea analogică.  

� Pe parcursul anului 2010 au fost avizate 1376 (1100*) frecvenŃe şi canale 
radio conform solicitărilor pentru diferite servicii de radiocomunicaŃii: 
− avizate 133 frecvenŃe - în serviciul mobil terestru; 
− avizate 666 frecvenŃe - în serviciul fix;  
− avizate 24 frecvenŃe în serviciul fix prin satelit; 
− avizate 276 canale - în serviciul TV prin cablu; 
− avizate 36 frecvenŃe – în serviciul de radiodifuziune sonoră terestră; 
− avizate 25 canale – în serviciul de televiziune analogică terestră; 
− Eliberate 216 autorizaŃii în serviciul mobil maritim.  

(* fără canalele TV din reŃelele CATV). 
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Numărul total de frecvenŃe avizate în anul 2010 corespunde indicilor 
planificaŃi.  

Dinamica numărului de frecvenŃe radio avizate pentru mijloacele 
radioelectronice în anii 2010, 2009 şi 2008 este prezentată în următoarea 
diagramă: 
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Numărul de frecvenŃe radio avizate pentru mijloacele radioelectronice

2008 (Total - 2914) 148 1436 10 1212 6 6 96

2009 (Total - 2273) 159 1000 14 823 16 23 238

2010 (Total - 1376) 133 666 24 276 36 25 216

Mobil 
terestru

Fix
Fix prin 
satelit

Tv prin 
cablu

RD TV
Statii 
navale

 
 
Conform indicatorilor din diagramă se pot face următoarele concluzii: 

• micşorarea numărului de frecvenŃe calculate în serviciul fix se datorează 
faptului, că la momentul de faŃă operatorii reŃelelor de telefonie mobilă 
celulară S.A. „Orange Moldova” şi S.A. „Moldcell” au atins capacitatea 
necesară în infrastructura reŃelelor celulare şi nu necesită includerea 
frecvenŃelor noi;          

• în sistemele de distribuire  ale programelor TV prin  cablu se observă o 
tendinŃă de micşorare a ritmului de creştere al numărului de reŃele noi 
create. Majoritatea avizelor pentru canalele TV prin cablu a fost eliberate 
pentru creşterea numărului de canale TV retransmise în reŃelele existente. 
Micşorarea numărului de contracte între CNFR şi operatorii TV prin cablu 
se datorează modificării legislaŃiei în domeniul comunicaŃiilor electronice. 
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 1.2 ProtecŃia internaŃională a asignărilor de frecvenŃă 
 

Notificarea asignărilor noi şi protejarea asignărilor înregistrate în 
planurile şi registrul UIT: În scopul protejării internaŃionale a asignărilor de 
frecvenŃă din RM, în anul 2010: 

� au  fost expediate la BR UIT (Biroul RadiocomunicaŃii al Uniunii 
InternaŃionale a TelecomunicaŃiilor) pentru notificare 1565 asignări de 
frecvenŃă radio (după plan-1370, pct. 10 Planul de activitate CNFR), 
inclusiv: 
- 967 asignări de frecvenŃă în serviciul mobil terestru; 
- 474 asignări de frecvenŃă în serviciul fix; 
- 86 staŃii navale; 
- 38 asignări de frecvenŃe radio pentru staŃiile de radiodifuziune   

       sonoră. 
  

Dinamica numărului asignărilor de frecvenŃe radio expediate către BR UIT 
în anii 2010, 2009 şi 2008 este prezentată în următoare diagramă: 
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Dinamica numarului de de frecvente radio expediate la BR UIT

2008 (Total - 1152) 714 342 20 5 26

2009 (Total - 1443) 820 452 4 120 47

2010 (Total - 1565) 967 474 0 86 38

Mobil terestru Fix Fix prin satelit Statii navale TV & RD

 
 
� a fost efectuată analiza alocărilor şi asignărilor digitale publicate în secŃia 

specială GE06 din BRIFIC-uri: 230 asignări de frecvenŃă, GE84 – 1189 
asignări de frecvenŃă, GE75 – 2 asignări de frecvenŃă şi a efectuat 
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activităŃi de protejare a asignărilor de frecvenŃă planificate sau deja 
utilizate;  

  Registrul InternaŃional Principal a FrecvenŃelor (Main International 
Frequency Register (MIFR) ):  Ca rezultat al colaborării CNFR cu BR UIT, în 
problema protejării asignărilor de frecvenŃe, la data de 31.12.2010 în MIFR sunt 
înscrise 11258 asignări de frecvenŃe după Republica Moldova. Dinamica 
numărului asignărilor de frecvenŃe înregistrate în MIFR pe perioada anilor 2008-
2010 este prezentată în diagrama de mai jos. Este prezentat numărul total de 
inscrieri la finele fiecărui an. 
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Dinamica numărului de asignări de frecvenŃe înscrise in registrul MIFR 
după Republica Moldova

Total 8685 9680 11258

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010

 
 
  InteracŃiuni şi colaborări cu AdministraŃiile de ComunicaŃii a Ńărilor 
limitrofe şi organizaŃiile internaŃionale în domeniu: Totodată, în cadrul 
protejării internaŃionale a asignărilor de frecvenŃă, pe parcursul anului 2010, 
CNFR a întreprins diverse măsuri de interacŃiune şi colaborare cu AdministraŃiile 
de ComunicaŃii a Ńărilor limitrofe, UIT, Comitetul ComunicaŃiilor Electronice al 
CEPT-ului, inclusiv: 

� a analizat compatibilitatea electromagnetică cu staŃiile Republicii Moldova 
a 38 staŃii mobil terestre, 49 staŃii RD şi 3 staŃii TV eter solicitate de AC 
din Ńările limitrofe; 
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� a preparat materialele, a organizat şi a participat la două reuniuni 
bilaterale (Chişinău, Iaşi) a experŃilor din domeniul gestionării spectrului 
de frecvenŃe radio a Republicii Moldova şi România. Pe parcursul 
reuniunilor: 

− a fost pregătit proiectul Acordului bilateral între AdministraŃiile RM şi 
României privind coordonarea frecvenŃelor în benzile 380-384,75/390-
394,75 MHz pe principiul alocării de canale preferenŃiale; 

− au fost coordonate două asignări de canale pentru TV digitală terestră 
pentru zona Comrat; 

− a fost semnată “Procedura tehnică privind coordonarea frecvenŃelor şi 
distribuŃia frecvenŃelor preferenŃiale pentru sisteme GSM 900 în benzile 
de frecvenŃe 890-915 / 935-960 MHz între CNFR şi Autoritatea 
NaŃională pentru Administrare şi Reglementare în ComunicaŃii a 
României”; 

� au fost pregătite materialele necesare şi reprezentanŃii CNFR au participat 
la evenimentele în cadrul ConferinŃei PlenipotenŃiare UIT, ConferinŃei 
Mondiale de Dezvoltare 2010 şi pregătirii către ConferinŃa Mondială 
RadiocomunicaŃii 2012 (pct. 11 Planul de activitate CNFR); 

� colaboratorii CNFR au participat la şedinŃa Grupului de lucru al experŃilor 
tehnici privind studierea utilizării spectrului de frecvenŃe radio a reŃelelor de 
radiodifuziune sincrone în Ńările membre ale ComunităŃii Regionale în 
ComunicaŃii în benzile undelor medii şi lungi.  

� s-au elaborat propuneri referitor la necesitatea introducerii modificărilor în 
notele RR (Regulamentul Radio UIT) în care figurează denumirea RM. 

 
 
 
1.3 EvidenŃa clientelei şi MRE 
 

Un rol important în procesul de management al spectrului de frecvenŃe 
radio îl joacă compartimentul de evidenŃă a operatorilor din sectorul de 
radiocomunicaŃii şi MRE. În a.2010, ca rezultat al activităŃii CNFR în direcŃia 
menŃionată, au fost atinse următoarele obiective : 

� Au  fost  încheiate  154  contracte  noi   între utilizatorii MRE şi CNFR. 
� Au  fost   reperfectate 71 contracte încheiate  anterior. 
� Conform solicitărilor  utilizatorilor  MRE  au  fost  reziliate 113 contracte. 
 
Dinamica numărului de contracte este menŃionată în diagrama de mai jos: 



Î .S.  „Centru l NaŃ ional pentru FrecvenŃe Radio” 

Raport anual 2010                                                         10

 

 

259

243

259

56
71

54

128
124

78

237

114

105
142

209

98

Dinamica numărului de contracte de asigurare CEM noi încheiate între CNFR 
şi agenŃii economici

2008 (Total - 1012) 259 56 128 237 142

2009 (Total - 905) 243 71 124 114 209

2010 (Total - 878) 259 54 78 105 98

Mobil terestru TV eter RD TV prin cablu Statii navale

 

 

 
În a. 2010 au  fost  perfectate  documentele  necesare  pentru  obŃinerea  a  

773 permise  tehnice. 
 
Numărul mijloacelor radioelectronice (fără terminale GSM şi CDMA), aflate 

la evidenŃă la CNFR (situaŃia la data de 31.12.2010), este indicat in tabela de 
mai jos: 

 
 

Numărul mijloacelor 
radioelectronice  

(la sfârşitul perioadei) 

  
Denumirea 

2010 2009 2008 
Total, 12763 11160 10298 
inclusiv:    

TV eter, staŃii 192 168 160 

RD eter, staŃii 163 159 156 

GSM, CDMA, IMT (BTS, repetoare) 2349 2021 1388 

Simplex, staŃii 4677 4333 4196 
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Duplex, staŃii 1019 1077 1110 

Linii de radioreleu, emiŃătoare  3475 2339 2326 

27 MHz şi 446 MHz, staŃii 125 100 110 

StaŃii de navă 198 206 142 

TV cablu, reŃele 
(canale) 

105 
(2093) 

214 
(3198) 

243 
(4801) 

MMDS, canale 59 59 85 

StaŃii de sol (VSAT) 17 13 12 

Sisteme transport date prin radiomodeme 24 24 23 

Sisteme de pază 60 46 40 

DECT, emiŃătoare 7 17 17 

R/locator, staŃii 12 12 14 

Serviciul de radioamator, staŃii 281 272 276 

 

 
Concluzii: Numărul staŃiilor, aflate la evidenŃă, în 2010 faŃă de 2009 s-a 
mărit cu 14% (1600 unităŃi). FaŃă de 2009 în 2010 numărul de staŃii: 

numărul staŃiilor s-a mărit la următoarele poziŃii: 

• BTS, repetoare GSM, CDMA şi IMT 2000: +328un.; 

• staŃii TV şi RD: +28un.; 

• staŃii, regim simplex: +344un; 

• emiŃătoare, linii de radioreleu: +1136un.; 

• staŃii VSAT: +4un.; 
• sisteme de pază: +14un. 
 
numărul s-a micşorat la următoarele poziŃii: 

• staŃii, regim duplex: -58; 

• staŃii de navă: -8; 

• TV cablu, reŃele: -109 
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1.4 Tabelul NaŃional al Atribuirii Benzilor de FrecvenŃă 

 
În 2010 CNFR a pregătit propuneri şi a 
efectuat lucrări de modificare şi 
completare a Tabelului NaŃional al 
Atribuirii Benzilor de FrecvenŃă 
(TNABF), aprobate ulterior prin 
Hotărârea Comisiei de Stat pentru 
FrecvenŃe Radio a RM Nr. 01/2010 din 
25.05.2010 (pct. 14.2 Planul de 
activitate MTIC). TNABF a fost publicat 
în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova şi plasat pe site-urile MTIC şi 
Comitetului European pentru 
ComunicaŃii Electronice. 

TNABF a fost elaborat de CNFR şi în 
a.2000 a fost aprobat de către Comisia 
de stat pentru frecvenŃe radio. În 
decursul perioadei 2000-2010 CNFR a 
elaborat modificări ai Tabelului, care au 

fost aprobate de către CSFR, a actualizat şi a emis 2 ediŃii noi al Tabelului - în 
a.2005 şi 2010. 
 Tabelul corespunde priorităŃilor naŃionale, în baza lui se efectuează 
planificarea utilizării benzilor de frecvenŃă. Tabelul este în deplină  concordanŃă 
cu atribuirea benzilor de frecvenŃă stabilită de Uniunea InternaŃională a 
TelecomunicaŃiilor şi Deciziile Comitetului European pentru  Poştă şi 
TelecomunicaŃii  
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2 RADIOMONITORINGUL SPECTRULUI DE FRECVENłE RADIO. 

 

2.1 Asigurarea compatibilităŃii electromagnetice a mijloacelor  
      radioelectronice 
 

În 2010 sarcina de bază a sectorului de radiomonitoring a fost asigurarea 
compatibilităŃii electromagnetice (CEM) a mijloacelor radioelectronice 
(MRE) din sectorul neguvernamental. Această activitate conŃine în sine 
aplicarea unui set de măsuri, care se caracterizează prin: 

� monitorizărea continuă al spectrului de frecvenŃe radio prin intermediul 
Sistemului naŃional de monitoring al frecvenŃelor radio (SNMFR);   

� analiza şi determinarea gradului de disponibilitate al spectrului cu scopul 
eficientizării utilizării spectrului de frecvenŃe radio pentru facilitarea 
implementării tehnologiilor noi de radiocomunicaŃii; 

� investigarea cazurilor de perturbaŃii, localizarea surselor de interferenŃe, 
intermodulaŃii şi perturbaŃii şi aplicarea măsurilor de lichidare a acestora; 

� depistarea şi localizarea staŃiilor de radiocomunicaŃii neautorizate; 
� monitorizarea şi evaluarea instrumentală a parametrilor tehnici ale MRE în 

scopul stabilirii conformării reglamentărilor tehnice şi parametrilor avizaŃi; 
� efectuarea măsurărilor de dare în exploatare ale reŃelelor de 

radiocomunicaŃii şi mijloacelor radioelectronice (MRE); 
� măsurări ale cîmpurilor electromagnetice (CEM) în amplasamente 

determinate la solicitarea utilizatorilor de MRE; 
  

Indicii cantitativi care caracterizează activitatea sectorului de radiomonitoring 
pentru anul 2010 comparativ cu anii precedenŃi, 2008 şi 2009 sunt prezentaŃi în 
formele tabelare şi grafice de mai jos pentru fiecare compartiment în parte.  
 
 

2.1.1 Depistarea şi localizarea surselor de perturbaŃii nocive 
  
 În anul 2010 au fost investigate, localizate şi eliminate 45 surse de emisii 
perturbatoare.  
          La solicitarea utilizatorilor spectrului din mun.Chişinău, în special  
utilizatorilor reŃelelor de taximetrie, prin intermediul complexului de triangulare şi 
localizare a surselor de emisie instalate în perimetrul municipiului Chişinău, au 
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fost localizate 484 surse de emisii perturbătoare , care din diferite motive blocau 
lucrul dispeceratelor de taximetrie. 
  
  Repartizarea cazurilor de localizare şi eliminare a surselor de perturbaŃii 
pentru fiecare serviciu de radiocomunicaŃii în parte este prezentată în tabelul 
următor:   

 

PerturbaŃii  
Serviciul /Anul 2008 2009 2010 

9 6 2 Radiodifuziune (total): 
    televiziune analogică terestră (TV) 
    radiodifuziune analogică terestră (RD) 
    reŃele MMDS 

5 
3 
1 

3 
2 
1 

1 
1 
0 

FIX (LRR,VSAT) 2 2 2 

Mobil (celular) 7 15 16 

Mobil-terestru (convenŃional) 42 27 25 

Total  60 50 45 
Localizarea surselor de emisii 
perturbătoare prin intermediul sistemului 
de triangulare “GonioChişinău” 

402 399 484 
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Localizarea surselor de emisii perturbătoare  prin 
intermediul sistemului de triangulare “GonioChişinău”
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 Micşorarea numărului solicitărilor de depistare şi eliminare a surselor de 
perturbaŃii în serviciul radiodifuziune se datorează sporirii gradului de 
interoperabilitate dintre personalul CNFR, responsabil de radiomonitoring, şi 
radiodifuzorii RD/TV. Cazurile fixate de abateri de la parametrii reglementaŃi ai 
staŃiilor, operativ se aduc la cunoştinŃa radiodifuzorilor RD/TV respectivi pentru 
luarea măsurilor de înlăturare a acestora şi, ca consecinŃă,  s-a redus la minim  
frecvenŃa apariŃiei cazurilor de perturbaŃii nocive. 
  

Cauzele apariŃiei surselor de emisii perturbătoare în serviciul mobil-terestru 
sunt următoarele: 
� nerespectarea condiŃiilor de exploatare a staŃiilor; 
� defectarea emiŃătoarelor de abonat din reŃelele de pază; 
�  lipsa filtrelor de trece-bandă şi codării subtonale a staŃiilor radio , antenele 

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

 Un număr considerabil de localizări a surselor de emisii perturbătoare (484) 
a fost efectuat prin intermediul sistemului de triangulare şi localizare a surselor 
de emisie “GonioChişinău”, exploatat de către personalul de tură de la staŃia 
centrală de radiomonitoring, care funcŃionează  în regim non-stop. Majoritatea 
solicitărilor menŃionate parvin din partea utilizatorilor, care prestează servicii de 
taximetrie. În mare parte aceste emisii perturbătoare provin din cauza 
indisciplinei unor conducători de taxi, care involuntar (sau intenŃionat) nu 
asigură blocarea necontrolată a tangentei staŃiei radio şi, ca consecinŃă, staŃia 
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respectivă emite încontinuu, afectând în aşa mod   lucrul dispeceratului de taxi 
respectiv.  
 

2.1.3. Lucrul de depistare ai mijloacelor radioelectronice (MRE)  
          neautorizate 
 

 Pe parcursul anului 2010 au fost depistate 26 cazuri de exploatare 
neautorizată a MRE. 
 DistribuŃia cazurilor de fixare a MRE neautorizate pe servicii este 
prezentată în tabelul următor: 

   
  În serviciul radiodifuziune a fost fixat un singur caz de exploatare 

neautorizată a MRE. Emisia neautorizată a fost cauzată de un emiŃător de 
radiodifuziune amplasat în orăşelul Vadul-lui-Vodă, municipiul Chişinău.  

 În serviciul mobil-terestru analiza arată că 95℅ din cazurile de emisie 
neautorizate au fost depistate în reŃele formate exclusiv din staŃii radio portabile 
cu rază de acŃiune mică şi au destinaŃia asigurării serviciului de radiocomunicaŃii 
respectiv pentru o zonă locală. În cazurile date, administraŃia societăŃilor , ce 
exploatează reŃelele menŃionate considerau, că pentru utilizarea staŃiilor nu 
necesită autorizare. 
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2.1.4. Lucrul de efectuare a evaluărilor instrumentale  cu prelucrare  
          statistică ai parametrilor   tehnici  de emisie ai staŃiilor de   
          radiocomunicaŃii 
 
 

 În scopul determinării conformităŃii parametrilor tehnici ale staŃiilor de 
radiocomunicaŃii  şi reŃelelor CATV valorilor autorizate şi reglementărilor tehnice 
în vigoare pe parcursul anului 2010 au fost efectuate evaluări instrumentale a : 

• 157 staŃii de radiodifuziune terestră, 139 staŃii de televiziune terestră şi 
137 reŃele de televiziune prin cablu nemijlocit la locul instalării staŃiilor 
(reŃelelor) ; 

• 3002 de măsurători ai parametrilor tehnici de emisie ale emiŃătoarelor din 
serviciul radiodifuziune prin intermediul staŃiilor fixe de monitoring din 
reŃeaua naŃională a sistemului de radiomonitoring.  

 În  procesul analizei măsurătorilor efectuate  au fost fixate  126 de abateri 
ale parametrilor de emisie de la prevederile reglementărilor tehnice, dinamica 
cărora este prezentată în tabelul următor:  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Dinamica abaterilor fixate în serviciul difuziune demonstrează o scădere 
substanŃială a cazurilor de exploatare a staŃiilor cu abateri. Acest fapt se 
datorează lucrului efectuat de către personalul secŃiei şi al CNFRui în ansamblu 
în procesul de familiarizare a utilizatorilor spectrului radio cu cerinŃele legislaŃiei 
în domeniu şi informării preventive al difuzorilor despre responsabilitatea 
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acestora privitor la condiŃiile de exploatare a staŃiilor cu scopul asigurării 
compatibilităŃii electromagnetice.  
 Este necesar de menŃionat, că în proporŃie de 94℅ din numărul total a 
abaterilor au fost fixate pentru staŃiile de radiodifuziune sonoră, unde utilizatorii 
staŃiilor respective, în scopul măririi volumului sunetului la recepŃie, măresc 
nivelul semnalului audio la intrarea în emiŃător şi, ca consecinŃă, se produce 
depăşirea valorilor deviaŃiei de frecvenŃă maximală de la valorile normate şi, 
respectiv, lărgirea benzii de frecvenŃe ocupate. Aceasta poate contribui la 
apariŃia perturbaŃiilor mutuale pe frecvenŃele utilizatorilor din canalele adiacente.  
 
2.1.5. Evaluarea instrumentală a parametrilor tehnici de emisie la darea în   
          exploatare MRE 

  
 Volumul evaluărilor instrumentale efectuate în procesul de dare în 

exploatare a MRE pentru a 2010 în comparaŃie cu anii 2008,2009 este prezentat 
în tabelul următor: 

 

Evaluări 
instrumentale № Serviciul/ANUL 

2008 2009 2010 

1. Serviciul difuziune 50 23 46 

2. ReŃele de televiziune prin cablu 28 10 1 

3. Serviciul mobil-terestru (convenŃional) 366 149 78 

4. Serviciul mobil(celular) 155 406 426 

7. 
Serviciul fix (linii radioreleu, transport 
date,VSAT ) 

49 23 22 

 Total 648 611 573 
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2.1.6. Expertiza proiectelor de instalare ai MRE 

 
 În anul 2010 a fost efectuată expertiza a 65 de proiecte a MRE.  
Repartizarea proiectelor expertizate pe servicii este indicată în tabelă : 
 

Proiecte  
Serviciul 2008 2009 2010 

StaŃii de televiziune analogică terestră (TV) 25 18 27 

StaŃii de radiodifuziune analogică terestră 
(RD) 

24 11 19 

ReŃele de televiziune prin cablu (CATV) 49 45 1 

ReŃele din serviciul mobil-terestru 20 14 4 

StaŃii din serviciul fix (LRR,VSAT,TD) 39 20 14 

(a) Total 157 108 65 

 
 
2.1.7. Măsurări de intensitate ale câmpurilor electromagnetice pe teren 

 
 În scopul fixării şi analizei situaŃiei electromagnetice în puncte 
determinate, în decursul anului 2010, prin intermediul staŃiilor mobile de 
radiomonitoring au fost efectuate lucrări de măsurări a intensităŃii câmpurilor 
electromagnetice (ICEM) pe teren: 
� Localitatea Hînceşti, banda de frecvenŃe 87,5-108 MHz; 
� Localitatea Briceni, banda de frecvenŃe 87,5-108 MHz; 
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� Loc. Japca, rl.Floreşti- benzile de frecvenŃe RD, TV, CDMA800, GSM, 
UMTS. 

� Loc.Ustia, rl.Criuleni- benzile de frecvenŃe RD, TV; 
� Loc. Lalova, r-nul Rezina- benzile de frecvenŃe RD, TV, MMDS; 
� Loc.Lozova,r-nul Străşeni- banda de frecvenŃe 87,5-108 MHz; 
� Loc.Ceadîr-Lunga,Taraclia,Cahul - benzile de frecvenŃe RD, TV; GSM900, 

mobil-terestru(149,9-168,5MHz); 
� Loc.Vadul Raşcov, r-nul Şoldăneşti - benzile de frecvenŃe RD, TV; 
� Loc.Cioreşti,r-nul Nisporeni- banda de frecvenŃe 87,5-108 MHz ; 
� Loc. OcniŃa, Rezina şi Basarabeasca- benzile de frecvenŃe GSM, UMTS 
� Loc.Soroca- banda de frecvenŃe 87,5-108 MHz 
� Loc.Otaci- benzile de frecvenŃe RD, TV; 
� Loc.Leova, Cantemir şi Giurgiuleşti - benzile de frecvenŃe RD, TV, 

CDMA450, CDMA800,GSM, UMTS;  
� Loc. Viişoara şi Hagimus, r-nul Ştefan-Vodă- banda de frecvenŃe  

CDMA800; 
� Măsurarea ICEM pe frecvenŃele surselor de emisie amplasate în raioanele 

de est ale Republicii Moldova (în benzile de frecvenŃe atribuite serviciului 
difuziune)  cu triangularea şi identificarea indicativului de apel pentru 
fiecare staŃiei în parte,actualizarea bazei de date al CNFR; 

� Măsurarea ICEM la hotar cu România pe canalele E-GSM  emise de 
staŃiile de bază amplasate pe teritoriul acestei Ńări; 

� Evaluarea ratei de acoperire a traseelor Chişinău – BălŃi – Criva, Chişinău 
– VarniŃa, Chişinău – Hînceşti – Leuşeni, Chişinău – Cimişlia – Comrat – 
Vulcăneşti, Chişinău – Hînceşti – Cantemir – Cahul – Vulcăneşti, Chişinău 
– Ungheni , Chişinău – Criuleni , Chişinău – Bender,Chişinău-Palanca, 
Chişinău-Soroca, Chişinău-Taraclia-Cahul-Vulcăneşti cu semnale GSM şi 
CDMA450 al operatorilor de telefonie celulară „Orange Moldova” SA , 
„Moldcell” SA şi “Moldtelecom” SA; 

� A fost efectuat radiomonitoringul audio în regim manual prin intermediul 
staŃiei de monitoring ”Chişinău” a surselor de emisie prezente în  banda de 
frecvenŃe 6200-6600MHz, campanie de monitoring  lansată în cadrul 
grupului de lucru CEPT/ECC/FM22. 
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2.1.8. Elaborarea şi implementarea instrucŃiunilor  tehnologice 
  

 Pentru ridicarea eficacităŃii de radiomonitoring, în anul 2010 au fost 
elaborate şi implementate în procesul tehnologic 6 instrucŃiuni tehnologice pe 
următoarele teme: 
� “Metodica de măsurători al parametrilor de emisie ale staŃiilor de bază din 

reŃelele de comunicaŃii electronice mobile,standard UMTS( 3G) cu 
utilizarea echipamentului disponibil al CNFR”; 

� “Metodica de  măsurători a gradului de acoperire a drumurilor cu semnal 
GSM”; 

� “Metodica de  măsurători a gradului de acoperire a drumurilor cu semnal 
CDMA”; 

� “Procedura de măsurare a deviaŃiei de frecvenŃă a staŃiilor de 
radiodifuziune sonoră cu echipamentul instalat la  staŃiile fixe şi mobile de 
monitoring al CNFR”; 

� „Modul de monitorizare a parametrilor liniilor de radioreleu (LRR) cu 
utilizarea particularităŃilor diagramei de directivitate  a antenei LRR 
(loburile laterale)”;  

� “Modul de monitorizare a spectrului de radio frecvenŃe în serviciul mobil-
terestru prin utilizarea măştilor spectrale”. 

 
Concluzii: 
1 Monitorizarea continuă şi eficientă al spectrului de frecvenŃe radio prin 

intermediul Sistemului NaŃional de Monitoring al Spectrului de FrecvenŃe 
Radio, cu efectuarea analizei statistice a ocupării spectrului în benzile de 
frecvenŃă determinate a concretizat şi eliminat, practic, unele colizii, în 
procesul de calculare şi alocare a frecvenŃelor radio pentru diverse sisteme 
de radiocomunicaŃii. 

2 Efectuarea periodică a măsurătorilor de evaluare instrumentală a 
parametrilor tehnici de emisie a MRE cu informarea operativă a utilizatorilor 
despre abaterile fixate a dus la diminuarea cazurilor de apariŃie a 
perturbaŃiilor nocive. 

3 În rezultatul lucrului efectuat în sectorul radiomonitoringului se poate de 
afirmat următoarele: 
- odată cu implementarea serviciilor GSM şi 3G sa mărit numărul de staŃii 

date în exploatare şi, corespunzător, sa mărit numărul evaluărilor 
instrumentale efectuate. În acelaşi timp, operatorii reŃeleor GSM,3G şi 
CDMA450 propun consumatorilor pachete corporative, care presupun 
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formarea grupurilor închise de utilizatori şi, ca rezultat, se observă 
orientarea întreprinderilor spre utilizarea pachetelor corporative 
menŃionate decât spre organizarea reŃelelor proprii de radiocomunicaŃii. 
Ca rezultat, numărul evaluărilor instrumentale efectuate şi  a proiectelor 
expertizate pentru serviciul mobil terestru, sisteme radio convenŃionale, în 
comparaŃie cu anii 2008-2009 sa micşorat considerabil. În majoritatea 
cazurilor construirea reŃelelor de radiocomunicaŃii cu utilizarea sistemelor 
radio convenŃionale sunt efectuate în scopul organizării serviciilor de 
pază, serviciilor taxi, telemetrie şi reŃele cu utilizarea staŃiilor portabile cu 
rază mică de acŃiune. 

- dinamica evaluărilor instrumentale şi proiectelor expertizate indică o 
continuitate de dezvoltare în serviciul fix şi serviciul de difuziune TV şi 
sonoră, fapt ce atestă existenŃa cererii pe piaŃă pentru servicii de transport 
date şi posturi de televiziune/radio, inclusiv posturi noi şi extinderea 
zonelor de deservire pentru cele existente; 

      
 

4 CERTIFICAREA PRODUSELOR DIN TELECOMUNICAłII, 
INFORMATICĂ ŞI POŞTĂ (OC  TIP). 

ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR DIN TELECOMUNICAłII LA 
COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ 
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Colaboratorii SecŃiei de Certificare a CNFR au efectuat reperfectarea 
documentelor şi pregătirea personalului pentru   auditul de supraveghere a  
Organismului de certificare a produselor. În urma auditului, efectuat de catre 
Centrul naŃional de acreditare CAECP, a fost confirmată corespunderea OC 
cerinŃelor standardului  SM EN 45011: 2003 şi valabilitatea certificatului de 
acreditare.  

În trimestrul I al a.2010 au fost perfectate documentele relevante şi 
înaintate la Ministerul Economiei pentru desemnarea Organismului de 
Certificare (OC TIP). OC TIP a fost desemnat în Sistemul NaŃional de Evaluare 
a ConformităŃii al Republicii Moldova (Ordinul ME nr.49 din 29.03.10) 

În 2010 a fost reconfirmată valabilitatea acreditării şi corespunderea 
Laboratorului de încercări standardului SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006. 

A fost asigurată menŃinerea la zi a sistemelor de calitate a OC TIP şi LÎ 
CEM şi efectuate  6 controale de audit intern al calităŃii . 

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

În  2010 au fost certificate 347echipamente cu eliberarea Certificatelor de 
conformitate                 
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În 2010 au fost efectuate 258 încercări de laborator pentru certificarea  
produselor  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Au fost marcate cu marca de identificare şi evidenŃă OC TIP 283240 de 
unităŃi de produse (eliberate mărci de conformitate)                                                                       
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În 2010 s-a efectuat expertiza documentelor de import şi documentaŃiei 
tehnice a produselor de comunicatii electronice si s-au eliberat 1587autorizatii 
de import .                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În rezultatul activităŃii de certificare pentru perioada anului 2010 s-au  
constatat următoarele: 

• o creştere  al numărului de expertize a documentelor pentru autorizarea 
importului produselor TIC (2010 – 1587 un., 2009 – 1166 un.), a 
certificatelor de conformitate a produselor eliberate (2010 - 347 un., 2009 
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– 337 un.), a produselor marcate  cu marca de identificare şi evidenŃă OC 
TIP (2010 – 283240 un., 2009 – 160300 un.), care se  explică prin 
creşterea activităŃii economice a agenŃilor economici care se ocupă cu 
importul şi comercializarea produselor TIC , extinderea reŃelelor transport 
date şi de telefonie mobilă. 

• micşorarea numărului de copii autentificate a Certificatelor de 
conformitate eliberate de OC TIP (2010 – 3917 un., 2009 – 7332 un.), 
care se datorează faptului că documentele normative permit 
comercializarea produselor certificate însoŃite cu copii atît autentificate de 
OC TIP cît şi autentificate de titularul certificatelor de conformitate. 

•   înzestrarea Laboratorului cu aparate de măsurări şi echipamente noi, 
performante şi implementarea lor în procesul încercărilor, a permis 
extinderea  nomenclaturii echipamentelor şi parametrilor supuşi 
încercărilor (terminale mobile GSM, echipamente transport date, 
măsurarea parametrilor de compatibilitate electromagnetică, inclusiv  
nivelului perturbaŃiilor industriale, ş.a) şi creşterea numărului  de încercări 
a produselor efectuate  în LÎ CEM (2010– 258 un., 2009 – 194 un.). 

 
 
 
 
 

4. DEZVOLTAREA  ÎNTREPRINDERII 
ŞI  IMPLEMENTAREA  TEHNOLOGIILOR  NOI 

  
4.1. Extinderea Sistemului NaŃional de Monitoring al Spectrului de   
       FrecvenŃe Radio  
 
Unul din aspectele importante ale activităŃii CNFR este activitatea de 

dezvoltare a întreprinderii şi de  implementare în procesul tehnologic a 
tehnologiilor noi. În 2010 a continuat activitatea de extindere şi modernizare a  
Sistemului NaŃional de Monitoring al Spectrului de FrecvenŃe Radio (SNMSFR).  

În scopul organizării zonei de acoperire al radiomonitoringului a direcŃiei 
Criuleni-Holercani, în anul 2010 CNFR a instalat în localitatea Holercani şi 
integrat în SNMSFR o staŃie de monitoring operativ de tip UMS100. 
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Instalarea staŃiei de monitoring UMS100 în loc. Holercani 

 

 Pentru ridicarea eficacităŃii şi operativităŃii monitorizării spectrului de 
frecvenŃe radio în zonele neacoperite de SNMSFR, în anul 2010 CNFR a 
implementat o staŃie mobilă de monitoring şi goniometrie dotată cu echipament 
de ultima generaŃie. StaŃia mobilă a fost proiectată şi construită luând în 
consideraŃie ultimele tehnologii in telecomunicaŃii implementate şi cu facilităŃi de 
integrare a echipamentelor destinate pentru tehnologiile de viitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

StaŃia mobilă de monitoring şi goniometrie pe baza automobilului  
„Mercedes Sprinter”. Diapazon de lucru 10kHz – 26,5 GHz 
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4.1.2. Zonele de acŃiune ale  Sistemului naŃional de monitoring al spectrului   
       de frecvenŃe radio din Moldova 

 
Prin intermediul Sistemului naŃional de monitoring al spectrului de frecvenŃe 

radio (SNMSFR) se realizează următoarele sarcini, determinate de 
Regulamentul RadiocomunicaŃiilor al Uniunii InternaŃionale TelecomunicaŃii 
(UIT) şi Recomandării ITU-SM 1050 „Tasks of a monitoring service” 
(„Sarcinile serviciului de monitoring”).  
          Monitorizarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul 
„Monitorizarea frecvenŃelor radio şi evaluarea parametrilor tehnici de emisie ai 
staŃiilor de radiocomunicaŃii de utilizare neguvernamentală” 

În prezent SNMSFR  are în componenŃa sa 12 staŃii fixe de radiomonitoring 
şi 5 staŃii mobile de monitoring şi localizare a surselor de emisie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonele de acŃiune a staŃiilor de radiomonitoring al SNMSFR 
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4.2. Implementarea tehnologiilor informaŃionale 
 
4.2.1 Sistemul InformaŃional automatizat „Registrul de stat al  
         frecvenŃelor şi staŃiilor de radiocomunicaŃii” 
 

 Sistemul InformaŃional Automatizat “Registrul de Stat al frecvenŃelor şi al 
staŃiilor radio” (SIA “RSFSR”) a fost elaborat şi implementat în baza Legii 
comunicaŃiilor electronice Nr. 241-XVI din 15.11.2007 şi Hotărîrei Guvernului 
RM Nr. 944 din 11.10.2010. 
 SIA “RSFSR” constituie baza  unui  centru informaŃional unic pentru acŃiunile 
de planificare, precum şi  de control a  alocărilor  şi asignărilor  de frecvenŃe 
radio, evidenŃă a staŃiilor radio, calcul şi asigurare a compatibilităŃii  
 
electromagnetice a MRE. Sistemul asigură suportul informaŃional în materie 
de înregistrări, coordonare şi activităŃi administrative. 

 
InterfaŃa Sistem – Utilizator a SIA „RSFSR” 
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SIA “RSFSR” asigură îndeplinirea următoarelor sarcini funcŃionale: 
� Înregistrarea unică a tuturor benzilor de frecvenŃe,  frecvenŃe şi   canale 

de frecvenŃe, precum şi a echipamentului MRE ce operează cu aceste 
frecvenŃe.  

� Stocarea istoriei modificării înregistrărilor de bază şi furnizarea          
datelor utilizatorilor  competenŃi. 

� Efectuarea unei monitorizări constante a utilizării spectrului de   frecvenŃe 
radio în benzile de utilizare partajată. 

� Înregistrarea MRE ce utilizează spectrul de frecvenŃe al RM . 
� Stocarea datelor tehnice şi documentelor de înregistrare a  MRE. 
� Introducerea şi suportul informaŃiilor curente despre obiectele     

Sistemului. 
� Asigurarea accesului reglementat pentru colaboratori, părŃile cointeresate 

şi societate 
      

4.2.2 Soft-uri de management a proceselor tehnologice 
 
În scopul executării calculului datoriilor debitoare de către specialiştii CNFRui 

a fost efectuată optimizarea modulului EFECT prin elaborarea şi implementarea 
opŃiunii de calcul a datoriilor debitoare.  
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Pentru optimizarea proceselor tehnologice în sectorul Radiomonitoring a fost 

elaborat şi implementat soft-ul „SPECTRU” (PRG).  Acest soft asigură 
automatizarea proceselor tehnologice de stocare, documentare a datelor de  

monitoring, măsurătorilor tehnice şi de eliberare a actelor de prestare al 
serviciului de asiguare al compatibilităŃii electromagnetice CEM.  
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5. ACTIVITATEA   ECONOMICĂ 

  
CNFR activează în baza autogestiunii depline prin prestarea serviciilor 

agenŃilor economici în conformitate cu Art.39(2,3) a Legii comunicaŃiilor 
electronice nr.241-XVI din 15.11.2007.  
          CNFR prestează servicii  în baza contractelor încheiate între CNFR şi 
persoanele juridice şi fizice.  
 Tarifele de prestare ale serviciilor sînt elaborate în baza metodologiei aprobate 
de către organul central de specialitate şi publicată în Monitorul Oficial nr.221-
222/659 din 12.12.2008 
         
 

 

 
6.  GESTIONAREA RESURSELOR  UMANE 

 
• La întreprindere lucrează -  70 salariaŃi, 
 

• Numărul angajaŃilor: 
  cu studii superioare – 45, 
  cu studii medii speciale/secundar profesionale – 15. 

 

• Numărul angajaŃilor care au urmat  seminare şi cursuri de 
instruire/perfecŃionare - 11. 
În  2010 la întreprindere: 

• au fost angajate  7 persoane, 

• au demisionat – 5 persoane, 
 
 
 

7. PARTICIPAREA ÎN PROCESUL DE PERFECłIONARE  
AL CADRULUI JURIDICO-NORMATIV 

 
În 2010   de către Î.S. “CNFR NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” (CNFR) au 

fost analizate şi elaborate avizări la diverse proiecte de acte normative: 
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- Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului contravenŃional 
al Republicii Moldova; 
- Proiectul Legii de reglementare a controalelor; 
- Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii comunicaŃiilor electronice; 
- Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea hotărârii 
Guvernului nr. 974 din 12.08.2008; 
- Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului sanitar 
pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor expuşi riscurilor generate de câmpuri 
electromagnetice; 
- Proiectul de Lege de modificare a Legii privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăŃii publice şi Hotărârea de Guvern de aprobare; 
- Proiectul de Lege de modificare şi completare a Legii comunicaŃiilor 
electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 
 
În 2010   Î.S. “Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” a organizat şi a 

asigurat elaborarea a două  reglementări tehnice:  
a)  ”Sisteme de acces radio de bandă largă. Parametri şi aspecte de  
       spectru radio” 
b) „Criterii de planificare şi coordonare ai frecvenŃelor radio din serviciul fix şi  
      mobil în banda 29,7 MHz – 3 GHz” 

 
Reglementarea tehnică „“Sisteme de acces radio de  bandă largă. 

Parametri şi aspecte de spectru radio” (ulterior-RT) a fost elaborată cu scopul 
armonizării utilizării naŃionale cu cea europeană a sistemelor de acces radio de  
bandă largă (SRBL), şi a spectrului de frecvenŃe radio pentru aceste sisteme.  

În RT se efectuează analiza sistemelor de radioacces de bandă largă şi 
arhitecturii acestor sisteme. 

În RT sunt indicate benzile de frecvenŃe pentru  sistemele de radioacces de 
bandă largă, precum şi modalitatea distribuirii spectrului de frecvenŃe pentru 
implementarea radioaccesului fix cuprins în benzile 10,15-10,30 GHz, 10,50-10,65 
GHz,   24,5-26,5 GHz şi 27,5-29,5 GHz.  

RT stabileşte parametrii de bază ai sistemelor de radioacces de bandă largă şi 
cerinŃele faŃă de echipamentele de radioacces.  

RT a fost elaborată în baza standardelor ETSI, deciziilor, recomandărilor şi 
rapoartelor Comitetului European a ComunicaŃiilor Electronice şi recomandărilor 
Uniunii InternaŃionale a TelecomunicaŃiilor. 
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Reglementarea tehnică „Criterii de planificare şi coordonare ale 

frecvenŃelor radio din serviciul fix şi mobil în banda 29,7 MHz-3 GHz ” RT 
3837070-006:2010 (ulterior -RT) a fost elaborată cu scopul stabilirii criteriilor de 
planificare şi coordonare ale frecvenŃelor radio, armonizării metodicilor şi 
procedurilor de calcul şi schimb de date utilizate în procesul de coordonare cu 
cele.  

În RT sunt stabilite metodele de calcul, criteriile de planificare şi coordonare ale 
frecvenŃelor, se determină atenuarea  de  bază  a  transmisiunii  în serviciul fix, 
schimbul de date în procesul de coordonare. 

 
În anexele RT sunt stabilite atât nivelele maxime admisibile ale câmpurilor 

perturbatoare şi distanŃele transfrontaliere maxime în cazul perturbaŃiilor 
prejudiciabile pentru frecvenŃele serviciului mobil terestru ce necesită coordonare, 
cît şi factori de declanşare pentru coordonarea Serviciului Fix 

RT a fost elaborată în baza deciziilor şi recomandărilor Comitetului European a 
ComunicaŃiilor Electronice şi recomandărilor Uniunii InternaŃionale a 
TelecomunicaŃiilor, Acordului cu privire la coordonarea frecvenŃelor cuprinse între 
29,7 MHz şi 39,5 GHz, (Vilnius, 2005) 

 
Reglementările tehnice au fost elaborate în temeiul prevederilor art. 7 al Legii 

comunicaŃiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007, Planului de activitate al 
Ministerului Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor pentru 2010 (punctul  
19.5), Planului de activitate a Î.S. „Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” 
pentru anul 2010 (pct 14).  

Reglementările tehnice au fost transmise către Minister pentru examinare, 
aprobare şi publicare în Monitorul oficial. 
 
 
 

8. DISPOZIłII     FINALE 
 
Prin activitatea efectuată pe parcursul anului 2010, CNFR a asigurat 

îndeplinirea deplină a tuturor punctelor din ,,Planul măsurilor organizatorice de 
bază al Ministerului pentru anul 2010”  prevăzute după Centru, precum şi  
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realizarea complectă a ,,Planului de activitate al CNFR pentru anul 2010” şi 
prevederilor stipulate în Contractul colectiv de muncă al CNFR pentru anul 
2010. 


