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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr.951/2020 

 

NOMENCLATORUL  

serviciilor prestate de Instituția Publică „Serviciul Național 

 de Management al Frecvențelor Radio” și cuantumul tarifelor la acestea 

 

Capitolul  1 

Servicii  de evaluare a conformității produselor de comunicații electronice, 

  efectuate de Organismul de Certificare al Produselor din Telecomunicații, 

Informatică și Poștă (OC TIP) 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea  serviciilor 

Valoarea 

tarifelor în 

funcție de 

schema de 

certificare, lei 

(fără taxa pe 

valoare 

adăugată) 
 

1 2 3 

1.  

 

Servicii de evaluare a conformității produselor în conformitate 

cu modulul B din Reglementarea tehnică (Hotărârea Guvernului 

nr. 807/2015) și Procedura de certificare: 

 

 

a) cu prelevarea mostrelor pentru încercări 6174,00 

b) fără prelevarea mostrelor pentru încercări/recunoașterea 

rezultatelor încercărilor  

5711,00 

2.  

 

 

 

 

Servicii de evaluare a conformității produselor în conformitate 

cu modulul B  din Reglementarea tehnică (Hotărârea 

Guvernului nr. 34/2019) și Procedura de certificare: 

 

 

a) cu prelevarea mostrelor pentru încercări 7563,00 

b) fără prelevarea mostrelor pentru încercări/recunoașterea 

rezultatelor încercărilor 

7100,00 

3.  Servicii de evaluare a conformității produselor în conformitate 

cu modulul F1 din Reglementarea tehnică (Hotărârea 

Guvernului nr 1274/2007) și Procedura de certificare: 

 

 

a) cu prelevarea mostrelor pentru încercări 7563,00 

b) fără prelevarea mostrelor pentru încercări/ recunoașterea 

rezultatelor încercărilor 

7100,00 

4.  

 

 

 

 

Servicii de modificare a Certificatului de 

conformitate/Certificatului de examinare de tip, eliberat în 

conformitate cu modulul B/F1 din Reglementările tehnice și 

Procedura de certificare. Modificări ce afectează conformitatea  

produsului: 

 

 

 

a) cu prelevarea mostrelor pentru încercări 5402,00 

b) fără prelevarea mostrelor pentru încercări/ recunoașterea 

rezultatelor încercărilor  

4939,00 



11 

 

C:\Users\Cartin\Downloads\26206-redactat-ro.docx 

1 2 3 

5.  Servicii de modificare a Certificatului de 

conformitate/Certificatului de examinare de tip eliberat în 

conformitate cu modulul B/F1 din Reglementările tehnice și 

Procedura de certificare. Modificări ce nu afectează 

conformitatea  produsului 

 

1852,00 

6.  Efectuarea lucrărilor de  supraveghere a produselor certificate 

în conformitate cu Procedura de certificare: 

 

 

a) cu prelevarea mostrelor pentru încercări 3087,00 

b) fără prelevarea mostrelor pentru încercări/recunoașterea 

rezultatelor încercărilor 

1544,00 

7.  Servicii de  perfectare și eliberare a copiilor autentificate a 

Certificatelor de conformitate/Certificate de examinare de tip 

 

92,00 

8.  Servicii de  perfectare și eliberare a duplicatului Certificatelor 

de conformitate/Certificate de examinare de tip 

 

216,00 

 

 NOTE   LA   CAPITOLUL I: 

1. Modulele de certificare F1 și B sunt descrise în: 

- Reglementarea tehnică ,,Echipamente radio, echipamente terminale de 

telecomunicații și recunoașterea conformității acestora”  aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1274/2007; 

   - Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2015; 

   - Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio” 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2019.   

                                                  

Capitolul 2 

Servicii  pentru încercările de certificare a echipamentelor de comunicații 

electronice la compatibilitatea electromagnetică în Laboratorul de încercări   

 

Nr. 

crt. 
Denumirea tipului de echipamente 

Tarif pentru testarea 

unei  mostre, lei 

(fără taxa pe valoare 

adăugată) 
 

1 2 3 

1 Încercări radio Metoda 

conductivă 

Metoda 

radiantă 

1.1 Echipamente radio ale serviciului mobil terestru cu un 

conector RF intern sau exterior destinate în primul rând 

vorbirii analoge  (SM EN 300 086) 
5864,92 4630,20 

1.1.1 Măsurarea puterii semnalului de radiofrecvență 1852,08 1234,72 

1.1.2 Măsurarea frecvenței semnalului, erorii de frecvență 926,04 926,04 

1.1.3 Măsurarea deviației semnalului de radiofrecvență 617,36 617,36 

1.1.4 Măsurarea nivelului emisiilor neesențiale 2469,44 1852,08 

1.2 Echipamente radio ale serviciului mobil terestru 

destinate pentru transmisii de date (și/sau vorbire) care 

utilizează modulație cu înfășurare sau variabilă și au un 

5247,56 

 
4012,84 
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conector de antenă (SM EN 300 113) 

1.2.1 Măsurarea puterii semnalului de radiofrecvență 1852,08 1234,72 

1.2.2 Măsurarea frecvenței semnalului, erorii de frecvență 926,04 926,04 

1.2.3 Măsurarea nivelului emisiilor neesențiale 2469,44 1852,08 

 

1.3 
Echipamente radio pentru distanță mică (SRD) destinate 

a fi utilizate în banda de frecvențe de la 25 MHz până la 

1000 MHz cu un nivel de putere până la 500 mW   (SM 

EN 300 220-1) 

6482,28 5247,56 

1.3.1 Măsurarea puterii semnalului de radiofrecvență 2160,76 1543,40 

1.3.2 Măsurarea frecvenței semnalului, erorii de frecvență 1543,40 926,04 

1.3.3 Lărgimea benzii de emisie ocupate 2469,44 1543,40 

1.3.4 Măsurarea nivelului emisiilor neesențiale 1234,72 2160,76 

1.4 Echipamente pentru transmisii de date funcționând în 

banda ISM 2,4 GHz și utilizând tehnici de modulație de 

bandă largă  (SM EN 300 328) 

  

1.4.1 - 1 port 5556,24 8334,36 

1.4.2 - 2 porturi 8334,36 11112,48 

1.4.3 Măsurarea puterii semnalului de radiofrecvență   

1.4.3.1 - 1 port 1543,40 1852,08 

1.4.3.2 - 2 porturi 2778,12 3086,80 

1.4.4 Densitatea spectrală a puterii maxime   

1.4.4.1 - 1 port 926,04 1543,40 

1.4.4.2 - 2 porturi 1543,40 2469,44 

1.4.5 Măsurarea frecvenței semnalului, erorii de frecvență    

1.4.5.1 - 1 port 926,04 926,04 

1.4.5.2 - 2 porturi 1543,40 1543,40 

1.4.6 Lărgimea benzii de emisie ocupate   

1.4.6.1 - 1 port 1234,72 1234,72 

1.4.6.2 - 2 porturi 1234,72 1234,72 

1.4.7 Măsurarea nivelului emisiilor neesențiale   

1.4.7.1 - 1 port 617,36 2778,12 

1.4.7.2 - 2 porturi 926,04 2778,12 

1.5 Echipamente radio pentru distanță mică (SRD) destinate 

a fi utilizate în banda de frecvențe de la 1 GHz până la 

40 GHz   (SM EN 300 440) 

6173,60 8334,36 

1.5.1 Măsurarea puterii semnalului de radiofrecvență 1852,08 2160,76 

1.5.2 Densitatea spectrală a puterii maxime 926,04 1543,40 

1.5.3 Măsurarea frecvenței semnalului, erorii de frecvență 1543,40 1234,72 

1.5.4 Lărgimea benzii de emisie ocupate 1234,72 1234,72 

1.5.5 Măsurarea nivelului emisiilor neesențiale 926,04 2469,44 

1.6 Stații mobile în benzile GSM 900 și DCS 1 800   

(SMEN 301 511) 
4630,20 6790,96 

1.6.1 Măsurarea puterii semnalului de radiofrecvență 1852,08 2160,76 

1.6.2 Măsurarea frecvenței semnalului, erorii de frecvență 926,04 926,04 

1.6.3 Lărgimea benzii de emisie ocupate 1234,72 1234,72 

1.6.4 Măsurarea nivelului emisiilor neesențiale 617,36 2469,44 

1.7 Echipamente de utilizator (UE) pentru rețele celulare de 

a treia generație IMT-2000  
4630,20 6790,96 
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(SM EN 301 908-2)  

1.7.1 Măsurarea puterii semnalului de radiofrecvență 1852,08 2160,76 

1.7.2 Măsurarea frecvenței semnalului, erorii de frecvență 926,04 926,04 

1.7.3 Lărgimea benzii de emisie ocupate 1234,72 1234,72 

1.7.4 Măsurarea nivelului emisiilor neesențiale 617,36 2469,44 

1.8 Echipamente radio ale rețelelor de acces radio de bandă 

largă (BRAN). RLAN de mare performanță în 5GHz  

(SM EN 301 893) 

  

1.8.1 - 1 port 6790,96 9260,40 

1.8.2 - 2 porturi 8951,72 14199,28 

1.8.3 Măsurarea puterii semnalului de radiofrecvență   

1.8.3.1 - 1 port 2160,76 1852,08 

1.8.3.2 - 2 porturi 3704,16 3086,80 

1.8.4 Densitatea spectrală a puterii maxime   

1.8.4.1 - 1 port 926,04 1543,40 

1.8.4.2 - 2 porturi 1234,72 2778,12 

1.8.5 Măsurarea frecvenței semnalului, erorii de frecvență   

1.8.5.1 - 1 port 1543,40 1543,40 

1.8.5.2 - 2 porturi 1543,40 1543,40 

1.8.6 Lărgimea benzii de emisie ocupate   

1.8.6.1 - 1 port 1234,72 1234,72 

1.8.6.2 - 2 porturi 1234,72 1234,72 

1.8.7 Măsurarea nivelului emisiilor neesențiale   

1.8.7.1 - 1 port 1234,72 4630,20 

1.8.7.2 - 2 porturi 1543,40 5864,92 

1.9 Echipamente de emisie pentru serviciul de 

radiodifuziune sonoră cu modulație în frecvența (FM) 

(SM EN 302 018) 

Măsurarea nivelului emisiilor neesențiale 

926,04 2778,12 

1.10 Echipamente de emisie pentru serviciul de televiziune 

terestră DVB-T   ( SM EN 302 296-2) 

Măsurarea nivelului emisiilor neesențiale 
926,04 2778,12 

1.11 Emițătoare de radiodifuziune sonoră mono sau stereo 

(Recomandările UIT – R SM.1138; UIT – R SM.328) 

Lărgimea benzii de emisie ocupate 
1543,40 1543,40 

1.12 Radiorelee (emițător, stație)   (Recomandările UIT – R 

SM.1138; UIT – R SM.328) 

Lărgimea benzii de emisie ocupate 
1543,40 1543,40 

1.13 Stații de radionavigație (emițător, stație)  

(Recomandările UIT – R SM.1138; UIT – R SM.328) 

Lărgimea benzii de emisie ocupate 
1543,40 1543,40 

1.14 Terminale mobile și stații de bază radio a rețelelor 

mobile celulare GSM, CDMA, WCDMA FDD și LTE 

(Recomandările UIT – R SM.1138; UIT – R SM.328)  

Lărgimea benzii de emisie ocupate 

1543,40 1543,40 

1.15 Sisteme electronice antifurt și antiincendiare ce 

utilizează radiofrecvențe (emițător, stație) 

(Recomandările UIT – R SM.1138; UIT – R SM.328)  

1543,40 1543,40 



14 

 

C:\Users\Cartin\Downloads\26206-redactat-ro.docx 

1 2 3 

Lărgimea benzii de emisie ocupate  

1.16 Radiomodeme, Radiobridje, Radiosisteme pentru 

transmisiuni date 

(Recomandările UIT – R SM.1138; UIT – R SM.328)  

Lărgimea benzii de emisie ocupate 

1543,40 1543,40 

1.17 Echipamente de emisie pentru aplicații inductive 

(Recomandările UIT – R SM.1138; UIT – R SM.328)  

Lărgimea benzii de emisie ocupate 
1543,40 1543,40 

2. Perturbații industriale  

2.1 Echipamente multimedia  (SM EN 55032)  

2.1.1 Sisteme monofazate 5864,92 

2.1.1.1 Măsurarea emisiilor conductive  (pentru un port) 1852,08 

2.1.1.2 Măsurarea emisiilor electromagnetice radiate 3704,16 

2.1.2 Sisteme trifazice 6482,28 

2.1.2.1 Măsurarea emisiilor conductive  (pentru un port) 2469,44 

2.1.2.2 Măsurarea emisiilor electromagnetice radiate 3704,16 

2.1.3 1 port de telecomunicații, de antenă etc. 

Măsurarea emisiilor conductive  (pentru un port) 
926,04 

2.2 Echipamente electrocasnice, scule electrice și aparate 

similare ( SM EN 55014-1) 
 

2.2.1 Sisteme monofazate 7099,64 

2.2.1.1 Măsurarea emisiilor conductive  (pentru un port) 1852,08 

2.2.1.2 Măsurarea puterii perturbatoare 2469,44 

2.2.1.3 Măsurarea emisiilor electromagnetice radiate 1234,72 

2.2.1.4 Măsurarea perturbațiilor discontinue 1234,72 

2.2.2 Sisteme trifazice 7717,00 

2.2.2.1 Măsurarea emisiilor conductive  (pentru un port) 2469,44 

2.2.2.2 Măsurarea puterii perturbatoare 2469,44 

2.2.2.3 Măsurarea emisiilor electromagnetice radiate 1234,72 

2.2.2.4 Măsurarea perturbațiilor discontinue 1234,72 

2.2.3 La bornele de încărcare 

Măsurarea emisiilor conductive  (pentru un port) 
1543,40 

2.3 Echipamente electrice de iluminat și echipamente 

similare  (SM EN 55015) 
4938,88 

2.3.1 Măsurarea emisiilor conductive  (pentru un port) 1852,08 

2.3.2 Măsurarea emisiilor electromagnetice radiate 2778,12 

3. Armonici, Flickere  

3.1 Echipamente electrice și electronice cu un curent de 

intrare de cel mult 16 A într-o fază și destinat conectării 

la sistemele publice de distribuție de joasă tensiune  

(SMEN 61000-3-2) 

Încercări ale emisiilor de curenți armonici (curent de intrare 

al echipamentelor ≤ 16 A pe fază) 

1852,08 

3.2 Echipamente electrice și electronice cu un consum de 

maximum 16 A într-o fază, concepute pentru a fi 

conectate la sistemele publice de distribuție a energiei de 

joasă tensiune cu o tensiune neutră de fază de 220 până 

la 250 V la o frecvență de 50 Hz, conectate fără condiții  

2160,76 
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(SM EN 61000-3-3) 

Încercări ale variațiilor de tensiune, fluctuațiilor de tensiune 

și nivelului de flicker în rețelele publice de alimentare de 

joasă tensiune, generate de echipamente având un curent 

nominal ≤16 A pe fază și care nu sunt supuse unor restricții 

de conectare 

4 Imunitate  

4.1 Produse și echipamente electrotehnice, electronice și 

radioelectrice supuse perturbațiilor radiate 

(SM EN 61000-4-3) 

Încercări de imunitate la perturbații radiate induse de 

câmpuri de radiofrecvență în domeniul de frecvență de la 

80 MHz la 6 GHz 

4012,84 

4.2 Produse și echipamente electrotehnice, electronice și 

radioelectrice supuse perturbațiilor conduse 

(SM EN 61000-4-6) 

Încercări de imunitate la perturbații conduse, induse de 

câmpuri de radiofrecvență în banda de frecvențe de la 

150 kHz la 80 MHz: 

 

4.2.1 în liniile de alimentare 2778,12 

4.2.2 în liniile de semnal 1543,40 

4.3 Echipamente electrice și electronice supuse descărcărilor 

electrostatice, atât cu expunere din partea operatorului, 

cât și cu expunere din partea personalului către obiecte 

din apropiere   

(SM EN 61000-4-2) 

Încercări de imunitate la descărcări electrostatice 

1234,72 

4.4 Echipamente electrice și electronice supuse proceselor 

tranzitorii rapide electrice repetate 

(SM EN 61000-4-4) 

Încercări de imunitate la trenuri  de impulsuri rapide de 

tensiune: 

 

4.4.1 sisteme monofazate 1234,72 

4.4.2 sisteme trifazice 1543,40 

4.4.3 în liniile de comunicație 926,04 

4.5 Echipamente electrice și electronice supuse 

supratensiunilor unipolare cauzate de supratensiunile 

tranzitorii rezultate din comutarea sau descărcarea 

fulgerului  (SM EN 61000-4-5) 

Încercări de imunitate la supratensiuni: 

 

4.5.1 sisteme monofazate 1234,72 

4.5.2 sisteme trifazice 1543,40 

4.5.3 în liniile de comunicație 926,04 

4.5.4 în linii de telecomunicații 2469,44 

4.6 Echipamente în condiții de exploatare supuse 

perturbațiilor magnetice la frecvențe industriale de 50 și 

60 Hz, generate de instalațiile de uz casnic, comerciale și 

similare, centrale electrice și stații de tensiune medie și 

înaltă  (SM EN 61000-4-8) 

1234,72 
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Încercări de imunitate la câmp magnetic de frecvența rețelei 

4.7 Echipamente electrice și electronice conectate la rețele de 

alimentare cu energie similară de joasă tensiune și  

supuse la scăderi de tensiune, întreruperi pe scurtă 

durată și variații de tensiune (SM EN 61000-4-11) 

Încercări de imunitate la scăderi de tensiune, întreruperi pe 

scurtă durată și variații de tensiune: 

 

 sisteme monofazate 1234,72 

 sisteme trifazice 1543,40 

5. Securitate  

5.1 Echipamente electronice audio, video și echipamente 

pentru tehnologia informației și comunicațiilor, precum 

și echipamente pentru rezolvarea problemelor 

comerciale și echipamente de birou cu o tensiune 

nominală de maximum 600 V.  Componente și 

ansambluri ale acestor echipamente  (SM EN 62368-1) 

1852,08 

 

5.1.1 Examinări și verificări 463,02 

5.1.2 Distanțe de izolare prin aer, distanțe de izolare pe suprafață 

și distanțe prin izolație 
463,02 

5.1.3 Rezistența conductoarelor de punere la pământ 463,02 

5.1.4 Curent de contact 463,02 

5.1.5 Rezistență de izolație 463,02 

5.2 Aparate electrice pentru uz casnic  și scopuri similare 

(SM EN 60335-1,  SM EN 60335-2-29) 
1852,08 

5.2.1 Examinări și verificări 463,02 

5.2.2 Distanțe de izolare prin aer, distanțe de izolare pe suprafață 

și distanțe prin izolație 
463,02 

5.2.3 Rezistența conductoarelor de punere la pământ 463,02 

5.2.4 Curent de scurgere 463,02 

5.2.5 Rigiditatea dielectrică 463,02 

6. Încercări de influență a condițiilor climaterice  

6.1 Efectuarea testului de influență a condițiilor climaterice  

6.1.1 Testare – pentru o oră 308,68 / oră 

6.1.2 Perfectarea raportului de încercări 617,36 

7. Încercări de orice tip la solicitarea clienților și conform 

programului de încercări solicitat de client 

Efectuarea încercărilor 
 

7.1 Încercări – pentru o oră 308,68 / oră 

7.2 Perfectarea raportului de încercări 308,68 / oră 

8. Lucrări de pregătire către încercări 

Efectuarea lucrărilor de pregătire către încercări: 
 

8.1 Complexitate mică 1080,38 

8.2 Complexitate mare 2469,44 

8.3 Solicitări parvenite de la organisme de certificare, clienți 2469,44 

9. Raportarea rezultatelor 

Efectuarea lucrărilor de raportare a rezultatelor încercărilor: 
 

9.1 În regim de acreditare:  

9.1.1 un parametru 617,36 
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9.1.2 toți parametrii 1543,40 

9.2 În regim de acreditare în limba engleză:  

9.2.1 un parametru 1080,38 

9.2.2 toți parametrii 2315,10 

9.3 În afara regimului de acreditare  

9.3.1 un parametru 617,36 

9.3.2 toți parametrii 1543,40 

 

 

Capitolul 3  

Serviciul de calcul al compatibilității electromagnetice (CEM) pentru 

frecvențele/canalele din serviciul radiodifuziune (TV/RD eter și cablu), 

serviciul  fix, serviciul   mobil  terestru, mobil  maritim și fluvial,  

serviciul prin satelit,  serviciul  mobil aeronautic, serviciul de determinare, 

serviciul radioastronomic și de cercetări științifice, serviciul radioamator; 

coordonarea (internă și externă), notificarea la UIT, avizarea  

asignării frecvențelor radio 

 

Nr. 

crt. 
Tipul serviciului 

Tarif  

(pentru o 

frecvență/canal), 

lei 

(fără taxa pe valoare 

adăugată) 
 

1 2 3 

1. FRECVENȚE/CANALE  PENTRU STAȚII  DIN SERVICIUL 

FIX/MOBIL  PRIN SATELIT 

1.1 Stații de sol din serviciul fix prin satelit 

1.1.1 Stație de sol terminală pentru televiziune sunet însoțitor 

(emisie și recepție programe de televiziune) 

5056 

1.1.2 Stație de sol terminală (tip VSAT) pentru  servicii de 

telecomunicații 

4901 

1.2 Stații din serviciul mobil prin satelit (inclusiv stații  transportabile): 

1.2.1 Stație de sol INMARSAT  

a) standard A sau B 8350 

b) standard C sau M  8816 

1.2.2 Alte stații similare 7831 

1.3 Rețele de comunicații prin satelit, inclusiv rețele ce încorporează CGC 

1.3.1 Sisteme mobile personale globale prin satelit GMPCS 

(S-PCS)   

(pentru banda de frecvențe) 

44263 

 

1.3.2 Rețele MSS ce pot încorpora CGC în banda 1980-

2010/2170-2000 MHz  

(pentru banda de frecvențe 2 x 15 MHz) 

44263 
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1.3.3 Alte rețele similare (pentru banda de 1 MHz)* 

 

*Pentru  lărgimea de bandă totală diferită de 1 MHz tariful 

se calculează după formula: T= Tbaz x B, unde Tbaz  = tariful 

pentru 1 MHz, B=lărgimea de bandă  totală alocată, MHz 

1500 

2.  FRECVENȚE/CANALE PENTRU STAȚII   DIN SERVICIUL   TV  

ȘI RADIODIFUZIUNE 

2.1 Stație de televiziune (analogă și digitală) cu puterea 

aparent radiată maximală: 

 

a) până la 15 dBW inclusiv 2036 

b) de la 15 dBW până la 20 dBW inclusiv 2399 

c) de la 20 dBW până la 27dBW inclusiv 3073 

d) --//-- 27 dBW --//-- 30 dBW inclusiv 5886 

e) --//-- 30 dBW --//-- 37 dBW inclusiv 8038 

f) --//-- 37 dBW --//-- 40 dBW inclusiv 13354 

g) --//-- 40 dBW --//-- 44 dBW inclusiv 26488 

 h) --//-- 44 dBW --//-- 50 dBW inclusiv 32646 

 i) mai mult de 50dBW  35706 

2.2 Stație de radiodifuziune sonoră (analogică și digitală) în 

banda undelor de frecvențe: 

 

2.2.1 Banda VHF cu puterea aparent radiată maximală:  

a) până la 20 dBW inclusiv 1206 

b) de la 20 dBW până la 27dBW inclusiv  1724 

c) --//-- 27 dBW --//-- 30 dBW inclusiv 4214 

d) --//--30 dBW  --//-- 36 dBW inclusiv
 

7209 

e)  --//--36 dBW  --//-- 43 dBW inclusiv 12810 

 f) mai mult de 43dBW 14132 

2.2.2 Banda LF,MF și HF cu puterea emițătorului:   

a) până la 1 kW  inclusiv 2139 

b) 1 kW...5 kW       --//-- 3475 

c) 5 kW...20 kW     --//-- 4680 

d) 20 kW...50 kW   --//-- 6016 

e) 50 kW... 200 kW --//-- 7351 

f) 200 kW...500 kW --//-- 8687 

h) mai mult de 500 kW  16051 

3.  FRECVENȚE/CANALE PENTRU STAȚII  DIN SERVICIUL FIX 

3.1 Echipament  de radioreleu:  

3.1.1 Radioreleu (pentru fiecare frecvență de emisie din cadrul 

unui segment) 

2671 

3.1.2 Stații de radioreleu pentru radiocomunicații mobile digitale 

celulare (pentru fiecare frecvență de emisie din cadrul unui 

segment) 

1000 

3.2 Echipament de distribuire punct-multipunct (cu excepția TV MMDS): 

a) date, bandă WAS/RLAN, BFWA  etc.  1465 
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b) sisteme de pază (pentru un repetor sau pupitru) 1465 

 

c) radioacces fix (FWA, EN 302 326) (pentru una stație 

centrală) 

1335 

 

 d) rețele de comunicații electronice în banda de frecvențe 

450 – 470 MHz, destinate exclusiv furnizării buclei locale 

(WLL) (pentru 1 MHz)* 

 

*Pentru  lărgimea de bandă totală diferită de 1 MHz tariful 

se calculează după formula: T= Tbaz x B, unde Tbaz  = tariful 

pentru 1 MHz, B=lărgimea de bandă  totală alocată, MHz 

1335  

 

3.3 
 

Rețea de distribuire a programelor audiovizuale punct - 

multipunct tip MMDS  
 

 

1335 

  

4. FRECVENȚE/CANALE PENTRU STAȚII DIN SERVICIUL MOBIL  TERESTRU 

4.1 Rețele de comunicații electronice mobile:   

4.1.1 Sisteme de tip PMR  Simplex (rețea constituită doar din 

stații mobile, portabile) 

635 

4.1.2 Sisteme de tip PMR  Simplex  (rețea constituită inclusiv din 

stații staționare, de bază, stații fixe) 

959 

4.1.3 Sisteme de tip PMR Duplex/semiduplex cu repetor 

convențional  

1102 

4.1.4 Sistem de tip ,,TRUNKED”  2800 

4.1.5 Sisteme de tip M2M/IoT cu lărgimea de bandă:  

a) până la 12,5 kHz inclusiv × 2 canale 2200 

b) de la 12,5 kHz până la 25 kHz inclusiv × 2 canale 2800 

c) de la 25 kHz până la 50 kHz inclusiv × 2 canale 3800 

d) de la 50 kHz până la 100 kHz inclusiv × 2 canale 4400 

e) de la 100 kHz până la 150 kHz inclusiv × 2 canale 4800 

f) de la 150 kHz până la 200 kHz inclusiv × 2 canale 5200 

g) peste 200 kHz× 2 canale 5400 

*Pentru 1 canal se aplică coeficientul × 0,5 

4.1.6 Radiotelefon: echipamentul fix (staționar) și mobil 

(portabil) 

765 

4.2 Rețele de comunicații electronice capabile să furnizeze 

servicii publice de comunicații electronice de bandă 

largă (IMT, IMT2020 sau evoluțiile acestora) sau GSM  

 

4.2.1 Rețele de comunicații electronice mobile în benzile de 

frecvențe 450 – 1885 MHz 

4374 Euro 

pentru 1 MHz
1) 2)

 

4.2.2 Rețele de comunicații electronice mobile în benzile de 

frecvențe 1885 - 3000 MHz 

3718 Euro 

pentru 1 MHz
1) 2)

 

4.2.3 Rețele de comunicații electronice mobile în benzile de 

frecvențe 3 - 10 GHz 

656 euro 

pentru 1 MHz 
1) 2)
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4.2.4 Rețele de comunicații electronice mobile în benzile de 

frecvențe 10 - 30 GHz 

153 euro 

pentru 1 MHz
1) 2)

 

4.2.5 Rețele de comunicații electronice mobile în benzile de 

frecvențe mai sus de 30 GHz 

4,5 euro 

pentru 1 MHz
1) 2)

 

4.2.6 Rețeaua de comunicații electronice mobilă celulară, 

standardul CDMA 2000, în banda de frecvență 450 MHz 

 

50 mii 

dolari SUA 

pentru trei canale
1)

 

(3x1,25MHz) 

4.2.7 Rețele de comunicații electronice mobile celulare de 

generația a treia în benzile de frecvențe 1900 – 1920 MHz, 

1920 – 1980 / 2110 – 2170 MHz 

129750 euro
1)

 

Bloc de frecvențe 

alocat, conform licenței 

4.2.8 Rețele de comunicații mobile în benzile de frecvențe 2500 – 

2690 MHz 

3750 euro pentru 

1 MHz
1) 2)

 

 
1)  

Se achită o singură dată în decurs de 30 de zile după începerea utilizării oricărei 

frecvențe din blocul de frecvențe alocat și nu depinde de perioada de timp din anul 

calendaristic. 
2)

Pentru  lărgimea de bandă totală diferită  de 1 MHz tariful se calculează după 

formula: T = Tbaz x B, unde Tbaz  = tariful pentru 1MHz, B = lărgimea de bandă  totală 

alocată, MHz
 

5. FRECVENȚE/CANALE PENTRU STAȚII DIN SERVICIUL MOBIL MARITIM 

ȘI FLUVIAL 

5.1 Stație de coastă  908 

5.2 Stație de navă  602 

6. FRECVENȚE/CANALE PENTRU STAȚII  DIN  SERVICIUL  MOBIL   

AERONAUTIC 

6.1 Stație aeronautică   2450 

6.2 Stație de aeronavă  2450 

7. FRECVENȚE/CANALE PENTRU STAȚII   DIN  SERVICIUL DE DETERMINARE 

7.1 Stație de radiolocație  3890 

7.2 Stație de radionavigație    3890 

8. FRECVENȚE/CANALE PENTRU STAȚII  DIN SERVICIUL 

RADIOASTRONOMIC ȘI DE CERCETĂRI  ȘTIINȚIFICE 

8.1 Stație de sol în serviciul radioastronomic  3890 

8.2 Alte sisteme (stații) de emisie cu caracter științific  3890 

9. FRECVENȚE/CANALE PENTRU STAȚII DIN SERVICIUL DE AMATOR 

9.1 Serviciul de calcul al compatibilității electromagnetice, 

avizarea frecvențelor radio și desemnarea indicativului de 

apel 

75 
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Capitolul 4 

Servicii de expertiză  

 
Nr. 

crt. 

Serviciul Unitatea 

de măsură 

Tarif, lei 

(fără taxa pe valoare 

adăugată) 
 

1 2 3 4 

1 EXPERTIZA PROIECTELOR TEHNICE: 

1.1 Radiodifuziune VHF și TV (eter) cu puterea 

aparent radiată:  

Un proiect  

 a) până la 30dBW  inclusiv  --“-- 350 

 b) mai mare de 30dBW  --“-- 467 

1.2 Radiodifuziune LF,MF,HF  --“-- 350 

1.3 Stațiile de sol terminale prin satelit  --“-- 350 

1.4 Rețelele serviciului fix  --“-- 350 

1.5 Rețeaua serviciului mobil terestru: --“--  

 a) TRUNKED, M2M/IoT --“-- 350 

 b) rețele duplex --“-- 259 

 c) rețele transport date WAS/RLANs, BFWA --“-- 350 

 d) alte tipuri de sisteme --“-- 350 

1.6 Alte rețele de radiocomunicații --“-- 350 

2. Elaborarea caietului de sarcini pentru 

îndeplinirea proiectelor tehnice (RD/TV 

(analog/digital, eter), serviciul mobil-terestru, 

satelit și alte sisteme de radiocomunicații) 

Un caiet de 

sarcini 

259 

 

Capitolul 5  

Servicii de asigurare a compatibilității electromagnetice  

a stațiilor de radiocomunicații 

 

Nr. 

crt. 
Tipul stației de radiocomunicații 

Unitatea 

de măsură 

Tarif lunar, lei 

(fără taxa pe valoare 

adăugată) 
 

1 2 3 4 

1. STAȚII DIN SERVICIUL FIX/MOBIL PRIN SATELIT 

1.1 Stații de sol din serviciul fix prin satelit: 

1.1.1 Stație de sol terminală pentru 

televiziune sunet însoțitor (emisie și 

recepție programe de televiziune)   

Una stație 917 

1.1.2 Stație de sol terminală (tip VSAT) 

pentru  servicii de telecomunicații 
Una stație 481 

1.2. Stații de sol din serviciul mobil prin satelit (inclusiv stații  transportabile): 

1.2.1 Stație de sol INMARSAT:   

a) standard A sau B  Una stație 576 

b) standard C sau M  Una stație 718 

1.2.2 Alte stații similare  Una stație 481 
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1.3 Rețele de comunicații prin satelit, inclusiv rețele ce încorporează CGC 

1.3.1 Sisteme Mobile Personale Globale prin 

Satelit GMPCS(S-PCS)  

Banda de 

frecvențe 

2753 euro anual 

1.3.2 Rețele MSS ce pot încorpora CGC în 

banda 1980-2010/2170-2000 MHz 

(pentru banda 2 x 15 MHz) 

Banda de 

frecvențe 

3064 euro anual 

1.3.3 Alte rețele similare 

(pentru banda de 1 MHz) 

Banda de 

frecvențe
1)

 

100 euro anual 

 1)
Pentru  lărgimea de bandă diferită de 1 MHz tariful se calculează  

după formula: T = Tbaz  x B, unde Tbaz = tariful per 1 MHz, 

 B = lărgimea de bandă  totală alocată, MHz 

2.  STAȚII DIN SERVICIUL TV ȘI RADIODIFUZIUNE 

2.1 Stație de televiziune cu puterea aparent radiată maximală:  

 a) până la 15dBW inclusiv  Una stație 72 

 b) de la 15dBW până la 20dBW 

inclusiv  

Una stație 
100 

 c) de la 20dBW până la 27dBW 

inclusiv  

Una stație 
181 

 d) --//-- 27dBW --//-- 30dBW inclusiv  Una stație 368 

 e) --//-- 30dBW --//-- 37dBW inclusiv  Una stație 447 

 f) --//-- 37 dBW --//-- 40dBW 

inclusiv  

Una stație 
533 

 g) --//-- 40dBW --//-- 44dBW inclusiv  Una stație 795 

 h) --//-- 44dBW --//-- 50dBW inclusiv  Una stație 899 

  i) mai mult de 50dBW  Una stație 1136 

2.2 Stație de radiodifuziune sonoră în banda undelor de frecvențe: 

2.2.1 Banda VHF cu puterea aparent radiată maximală: 

 a) până la 20dBW inclusiv  Una stație 48 

 b) de la 20dBW până la 27dBW 

inclusiv   

Una stație 
68 

 c)  --//-- 27dBW --//-- 30dBW 

inclusiv  

Una stație 
95 

 d) --//--30dBW  --//-- 36dBW 

inclusiv  

Una stație 
318 

 e) --//--36dBW  --//-- 43dBW 

inclusiv  

Una stație 
449 

 f) mai mult de 43dBW  Una stație 526 

2.2.2 Banda LF,MF și HF cu puterea emițătorului: 

 a) până la 1 kW  inclusiv  Una stație 69 

  b) 1 kW...5 kW       --//--  Una stație 105 

 c) 5 kW...20 kW     --//--  Una stație 135 

 d) 20 kW...50 kW   --//--  Una stație 227 

 e) 50 kW... 200 kW --//--  Una stație 334 

 f) 200 kW...500 kW --//--  Una stație 453 

 g) mai mult de 500 kW   Una stație 510 

3.  STAȚII  DIN  SERVICIUL  FIX 
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3.1. Echipament  de radioreleu: 

3.1.1 Stație Radioreleu (pentru fiecare 

stație de emisie a unui segment)  

Una stație 99 

3.1.2 

 

Stație de radioreleu pentru 

radiocomunicații mobile analoge și 

digitale celulare (pentru fiecare stație de 

emisie a unui segment)  

Una stație 250  Trimestrial 

3.2 
Echipament de distribuire punct-multipunct (cu excepția TV MMDS): 

a) date, WAS/RLAN  etc.  Canal 228 

b) sisteme de pază  Canal 
1)

 232 

c) radioacces fix (FWA, EN 302 326) 

Una stație 

centrală/un 

canal 

535 

d) rețele de comunicații electronice în 

banda de frecvențe 450 – 470 MHz, 

destinate exclusiv furnizării buclei locale 

(WLL) 

1 MHz 
2)

 535 

Note: 
1)

 În cazul în care sistemul de pază conține 

retransmițătoare (repetoare), pentru fiecare retransmițător 

(repetor) în parte se va achita tariful indicat pentru un 

canal.   

 
2)

Pentru  lărgimea de bandă diferită de 1 MHz tariful se 

calculează după formula: T = Tbaz x B, unde Tbaz = tariful 

pentru 1 MHz, B = lărgimea de bandă  totală alocată, 

MHz 

 

3.3 Rețea de distribuire a programelor 

audiovizuale punct-multipunct tip 

MMDS  

 

 

Canal 

 

 

176 

4. STAȚII   DIN   SERVICIUL   MOBIL  TERESTRU 

4.1 Rețele de comunicații electronice mobile: 

4.1.1 Sisteme de tip PMR. Simplex:   

a) stație de bază  (dispecerat)  Una stație 94 

b) stație terminală (mobilă, portabilă, 

staționară)  

Una stație 
10 

4.1.3   Sisteme de tip PMR. Duplex/semiduplex cu repetor convențional:  

a) stație de bază, repetor, (dispecerat 

– sistem fără repetor)  

Una stație 529 

b) stație terminală (mobilă, portabilă, 

staționară)  

Una stație 
14 

 

 

Notă: Pentru punctul 4.1 tariful pentru frecvențele asignate la nivel național se 

modifică astfel: T = Tbaz  × k,       unde  k = 3 

4.1.4 Sistem de tip ,,TRUNKED”: 

a) stație de bază, fixă (staționară)  Una stație 335 
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b) stație mobilă, portabilă  Una stație 21 

4.1.5 Sisteme de tip M2M/IoT cu lărgimea de bandă
1)

: 

(pentru un municipiu/raion)
 2)

 

a) până la 12,5 kHz inclusiv × 2 

canale  
Canal 247 

b) de la 12,5 kHz până la 25 kHz inclusiv 

× 2 canale  
Canal 286 

c) de la 25 kHz până la 50 kHz inclusiv × 

2 canale  
Canal 312 

d) de la 50 kHz până la 100 kHz inclusiv 

× 2 canale  
Canal 338 

e) de la 100 kHz până la 150 kHz 

inclusiv × 2 canale; 
Canal 364 

f) de la 150 kHz până la 200 kHz 

inclusiv × 2 canale  
Canal 390 

g) peste 200 kHz × 2 canale Canal 416 
1)

Pentru 1 canal se aplică coeficientul × 0,5 
2)

Pentru poziția 4.1.5 tariful pentru frecvențele asignate la nivel național se modifică 

astfel: T = Tbaz × k,  unde  k=3 

4.1.6 Radiotelefon:  
 

echipamentul fix (staționar);
 

Una stație
 

66
 

echipamentul mobil, portabil;
 

Una stație
 

37
 

4.2 Rețele de comunicații electronice capabile să furnizeze servicii publice de 

comunicații electronice mobile/fixe  

de bandă largă (IMT, IMT2020 sau evoluțiile acestora) sau GSM
 

4.2.1 Rețele de comunicații electronice mobile 

în benzile de frecvențe 450 – 1885 MHz 

Pentru 1 

MHz 

3 849 euro anual
1) 2)

 

4.2.2 Rețele de comunicații electronice mobile 

în benzile de frecvențe 1885 - 3000 MHz 

Pentru 1 

MHz 

3 271,6
 
euro anual

1) 2)
 

4.2.3 Rețele de comunicații electronice mobile 

în benzile de frecvențe 3 - 10 GHz 

 Pentru 1 

MHz 

577
 
 euro anual

1) 2)
 

4.2.4 Rețele de comunicații electronice mobile 

în benzile de frecvențe 10 - 30 GHz 

Pentru 1 

MHz 

1,35 euro anual
1) 2)

 

4.2.5 Rețele de comunicații electronice mobile 

în benzile de frecvențe mai sus de 30 

GHz 

Pentru 1 

MHz 

0,04
 
euro anual

1) 2)
 

4.2.6 Rețeaua de comunicații electronice 

mobilă celulară, standardul CDMA 2000, 

în banda de frecvență 450 MHz 

 

Canal 

(1,25 

MHz) 

12 500 

dolari SUA 

anual 
1)

 

4.2.7 Rețele de comunicații electronice mobile 

celulare de generația a treia în benzile de 

frecvențe 1900 – 1920 MHz, 1920 – 

1980 / 2110 – 2170 MHz 

 

Bloc de 

frecvențe 

alocat, 

conform 

licenței 

114180 euro anual
1)

 

4.2.8 Rețele de comunicații mobile în benzile 

de frecvențe 2500 – 2690 MHz 

 

Banda de 

frecvențe, 

1 MHz 

3300
 
euro 

anual
1) 2)
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1)  

Se achită în decurs de 30 de zile după începerea 

utilizării oricărei frecvențe din blocul de frecvențe alocat 

și în continuare până la 31 martie a fiecărui an. Pentru 

primul an suma dată se recalculează proporțional 

perioadei de utilizare (în luni) raportată la un an (12 luni). 
  2)

Pentru  lărgimea de bandă diferită de 1 MHz tariful se 

calculează după formula: T = Tbaz  x B, unde Tbaz = tariful 

pentru 1 MHz, B=lărgimea de bandă  totală alocată, MHz 

 

 

5. STAȚII DIN SERVICIUL  MOBIL  MARITIM ȘI FLUVIAL 

5.1 Stație de coastă  Una stație* 137 

5.2 Stație de navă  Una stație* 55 

 Notă: *pentru toate stațiile de coastă și de pe bordul navei cu excepția stațiilor portabile. 

 

6. STAȚII  DIN  SERVICIUL  MOBIL AERONAUTIC 

6.1 Stație aeronautică  Una stație* 200 

6.2 Stație de aeronavă Una stație* 119 

Notă: *pentru toate stațiile aeronautice și de aeronavă 

7. STAȚII DIN SERVICIUL DE DETERMINARE 

7.1 Stație de radiolocație   Una stație 200 

7.2 Stație de radionavigație   Una stație 119 

8. STAȚII DIN SERVICIUL RADIOASTRONOMIC 

ȘI DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE 

8.1 Stație de sol în serviciul 

radioastronomic  
Una stație 104 

8.2 Alte sisteme (stații) de emisie cu 

caracter științific  
Una stație 104 

9. ALTE STAȚII 

 

9 Stații din cadrul serviciilor fix/mobil 

prin satelit, stații la bordul 

aeronavelor, operate de utilizatorii de 

peste hotarele Republicii Moldova 

Bandă de 

frecvențe 

Contractual,  

259,3 x FT* 

Notă: *FT – fondul de timp exprimat în om-ore, necesar pentru prestarea serviciului solicitat 
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Capitolul 6 

Servicii de analiză și consultare  

 

Nr. 

crt. 
Serviciul 

Tarif, lei 

(fără taxa pe valoare 

adăugată) 
 

1 2 3 

1 Analiza materialelor și concluziile despre posibilitatea utilizării frecvențelor/canalelor  

pentru diverse servicii de radiocomunicații: 

1.1 Analiza materialelor normative și concluziile referitor la 

posibilitatea utilizării frecvențelor/canalelor pentru diverse 

servicii de radiocomunicații  

2075 

1.2 Concluziile referitor la posibilitatea utilizării 

frecvențelor/canalelor pentru diverse servicii de 

radiocomunicații și expedierea lor organizațiilor cointeresate  

2075 

2 Perfectarea documentelor pentru obținerea permiselor 

tehnice 

23 

3 Perfectarea documentelor pentru obținerea autorizației stației 

de bord 

44 

4 Servicii de consultare: 

(Consultațiile se efectuează în scris) 

4.1 Consultații cu organizații cointeresate referitor la 

posibilitatea utilizării frecvențelor/canalelor pentru diverse 

servicii de radiocomunicații  

2075 

4.2 Consultații procedurale pentru obținerea licențelor sau 

autorizațiilor pentru activitate în domeniul 

radiocomunicațiilor și licențelor de utilizare a canalelor 

(frecvențelor) radio  

272 

5 Selectarea parametrilor optimali: 

5.1 Selectarea parametrilor optimali pentru stațiile de 

radiocomunicații  

1060 

5.2 Selectarea locului optimal pentru instalarea stației de 

radiocomunicații  

1060 

5.3 Selectarea parametrilor stației de radiocomunicații pentru 

acoperirea zonei solicitate  

1060 

6 Calculul zonelor de deservire și aranjarea lor pe foi format A4 

 sau format electronic: 

6.1 Una zonă de acoperire pentru una stație RD/TV cu puterea 

aparent radiată până la 30 dBW și aplicarea ei pe harta 

digitală în formatul A4 sau electronic 

1595 

6.2 Una zonă de acoperire pentru una stație RD/TV cu puterea 

aparent radiată mai mare de 30 dBW și aplicarea ei pe harta 

digitală în formatul  A4 sau electronic 

2760 

6.3 Una zonă a vizibilității directe pentru una stație de bază a 

sistemului punct-multipunct și aplicarea ei pe harta digitală 

în formatul A4 sau electronic 

1060 

6.4 Una zonă a vizibilității directe pentru una stație de bază a 

sistemului de pază (transport date) și aplicarea ei pe harta 

digitală în formatul A4 sau electronic  

1060 
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6.5 Una zonă a vizibilității directe pentru una stație a sistemului 

MMDS și aplicarea ei pe harta digitală în formatul  A4 sau 

electronic  

1060 

6.6 Una zonă a vizibilității directe pentru una stație a sistemelor 

WAS/RLAN sau FWA și aplicarea ei pe harta digitală în 

formatul  A4 sau electronic  

1060 

6.7 Una zonă de acoperire pentru una stație de bază a serviciului 

mobil și aplicarea ei pe harta digitală în formatul A4 sau 

electronic  

1060 

7 Calculul ratei de acoperire a teritoriului țării sau a zonei anumite 

cu un program RD/TV: 

7.1 Teritoriul țării cu un program RD/TV  1060 

7.2 Raionul administrativ cu un program RD/TV  1060 

7.3 Localitatea cu un program RD/TV  1060 

 

Capitolul 7 

Servicii  de măsurări tehnice 

 

Nr. 

crt. 
Serviciul 

Unitatea de 

măsură 

Tariful, lei 

(fără taxa pe valoare 

adăugată) 
 

1 2 3 4 

1 Efectuarea măsurării intensității câmpului 

electromagnetic pe teren  

Un 

amplasament 

856 

2 Efectuarea măsurărilor parametrilor tehnici 

(măsurători de dare în exploatare, 

modificare, la solicitare):  

  

2.1 Stație radiodifuziune analogă sonoră terestră  Una stație 1452 

2.2 Stație televiziune analogă terestră  Una stație 1478 

2.2 Stație televiziune digitală terestră  Una stație 2178 

2.3 Stație radiodifuziune digitală sonoră terestră Una stație 1815 

2.4 Stație de satelit  Una stație 1361 

2.5 Stație MMDS  Una stație 1361 

2.6  Rețea serviciul mobil-terestru:    

 a) stație de bază de tip ,,TRUNKED”   Ina  stație 1050 

 b) stație de bază(repetor) simplex  Una  stație 959 

 c) stație de bază (repetor)  duplex   Una  stație 1011 

 d)  stație terminală (mobilă,  portabilă, 

staționară)  

Una  stație 506 

 e)  stație din cadrul rețelelor de comunicații 

mobile celulare  

Una stație 674 

 f) stație WAS/RLANs Una stație 622 

 g) sistem de tip M2M/IoT Una stație 609 

2.7 Stație radioreleu  Una stație 648 

2.8 Alte tipuri de stații, rețele  Una  stație 1452 

3 Măsurarea și evaluarea zonelor de acoperire 

a stațiilor, rețelelor de radiocomunicații prin 

măsurări în amplasamente fixe  

Un 

amplasament 

856  
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4 Măsurări tehnice și ajustarea parametrilor 

tehnici ai stațiilor  de radiocomunicații, 

inclusiv al tractului antena-feeder   

Una stație 2489 

5 

 

Măsurarea și evaluarea în regim „drive test” 

a acoperirii teritoriale și a acoperirii 

drumurilor publice naționale cu semnal radio 

al rețelelor și al stațiilor de radiocomunicații   

Sesiune de 

măsurări 

259,3 x FT* 

6 Măsurarea și evaluarea în regim ,,drive test” 

a acoperirii teritoriale și a acoperirii 

drumurilor publice naționale cu semnal 

radio, inclusiv a parametrilor de calitate a 

serviciilor de comunicații electronice 

furnizate prin intermediul rețelelor și stațiilor 

de radiocomunicații  

Sesiune de 

măsurări 

259,3 x FT* 

Notă: *FT – fondul de timp  exprimat în om-ore, necesar pentru prestarea serviciului solicitat. 

 


