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I. Măsurile pe termen scurt
(de până la 12 luni)
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I. Măsurile pe termen scurt
(de până la 12 luni)
Măsura 1:

Urgentarea implementării sistemului de localizare AML, inclusiv prin
îmbunătățirea cadrului legislativ.
Răspund: ANCOM și MCSI (cu sprijin STS, MAI, SGG)
Termen: 2 luni (7.08 – 02.10.2019)
Status: Realizat, 27.08.2019
Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic
pentru apeluri de urgență și a Ordonanței de urgență a guvernului nr. 111/2011 privind
comunicațiile electronice a fost aprobată în prima ședință de guvern după vacanța
parlamentară (27.08.2019).

Principalele modificări propuse:

• generează schimbări în legislația națională care vor permite asigurarea
unui răspuns cât mai prompt la urgențele cetățenilor prin îmbunătățirea
posibilităților de preluare și gestionare a informațiilor de localizare
asociate apelurilor de urgență în vederea creșterii gradului de acuratețe
și de precizie a localizării apelanților aflați într-o situație de urgență,
astfel:
• permite implementarea tehnologiei de localizare pe baza informațiilor
obținute la nivelul terminalului mobil (inclusiv tehnologia de tip AML), care
va putea oferi salvatorilor informații de localizare mult mai precise, aceste
elemente generând o reducere semnificativă a timpului de gestionare a
urgenței și implicit a timpului de răspuns la situații de urgență;
• permite identificarea utilizatorilor de cartele prepaid atunci când apelează
numărul de urgență 112, procesarea mai rapidă a urgenței și facilitarea
localizării acestor apelanți;
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• reglementează transmiterea gratuită a mesajelor tehnice standardizate
scurte asociate apelurilor de urgență, ce conțin informații obținute pe
baza echipamentului terminal (inclusiv a celor de tip AML);
• îmbunătățește caracterul de prevenție a prezentului act normativ pe
două paliere complementare:
• prin descurajarea apelării abuzive a 112 și alertării false a forțelor de
intervenție ca urmare a obligativității înregistrării utilizatorilor de cartele
prepaid, neidentificabili în prezent.   Alertarea în mod fals a agențiile
specializate de intervenție generează alocări de resurse semnificative,
resurse care ar putea salva/trata situații cu adevărat urgente;
• prin majorarea sancțiunilor aplicabile în cazul apelurilor false;

• Este important de subliniat că aceste date de identificare colectate
de la utilizatorii de cartele pre-paid vor fi puse exclusiv la dispoziția
administratorului SNUAU și utilizate de către acesta în conformitate
cu prevederile legale exclusiv pentru salvarea de vieți omenești sau
alte situații de urgență.

Măsura 2:

Încheierea unui Protocol de colaborare cu Google, Apple, testarea și
ulterior operaționalizarea soluției finale de localizare de tip AML în
SNUAU
Răspunde: STS, cu sprijinul celorlalte entități participante la Comitetul 112
Termen: 8 luni (7.08.2019 – 18.03.2020)
Status: în progres conform Anexa 1 – Matricea de activități
STS a contactat Google și Apple pentru a stabili detaliile referitoare la modul/planul de
implementare al AML în România. STS a transmis către ambele entități informațiile generale
cu privire la modul de organizare al SNUAU, respectiv cadrul legal ce reglementează
localizarea la momentul apelului către 112.
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Activități în baza planului de implementare:
• a fost elaborată arhitectura de implementare a componentelor de
interconectare și recepție/procesare/inserare în baza de date;
• s-au definit specificațiile tehnice pentru componente hardware și
software necesare implementării AML;
• s-a consolidat și reconfigurat arhitectura software pentru preluarea
datelor conform specificațiilor minimale transmise de Google și Apple
și a technical report-ului ce definește AML (modificare/dezvoltare
interfețe);
• s-a realizat o întâlnire tehnică cu operatorii de telefonie mobilă pentru
stabilirea cerințelor de interconectare în vederea implementării AML;
• la nivelul STS a fost realizată estimarea financiară a proiectului, fiind
stabilit necesarul de echipamente şi licenţe software;
• necesarul de fonduri pentru implementarea AML a fost prevăzut în OUG
de modificare și completare, urmând ca în perioada imediat următoare
să fie demarate achizițiile efective;

Măsura 3:

Se va reconfigura infrastructura proprie (actualizări software) pentru
a se facilita transmiterea informaţiilor de localizare la nivel național,
atât prin conexiuni de date cât şi prin data SMS/mesaje standardizate.
Un alt aspect care îi privește pe furnizorii de rețele publice mobile
vizează colaborarea acestora în perioada testărilor, precum și anumite
actualizări de softuri și configurări de echipamente, însă care nu ar
presupune costuri semnificative.
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Răspund: operatorii de telefonie, cu colaborarea STS
Termen: 8 luni (7.08.2019 – 18.03.2020)
Status: în progres conform Anexa 1 – Matricea de activități
La nivelul STS au fost elaborate specificațiile de interconectare, precum și cerintele
tehnice cu privire la implementarea AML, acestea fiind transmise către operatorii în data
de 30.08.2019.  Totodată, STS a solicitat operatorilor mobili deschiderea numărului scurt
114, astfel încât să se poată testa și valida interfețele de interconectare configurate în
baza specificațiilor primare primite de la Google și Apple.

Măsura 4:

Promovarea aplicației Apel 112 dezvoltată de Serviciul de
Telecomunicații Speciale
Răspund: STS cu sprijinul tuturor instituțiilor statului, inclusiv promovarea de
către operatorii de telefonie
Termen: permanent
Status: în progres
24 august vs 3 septembrie avem o creștere de 514,3% pe Android ajungând la 160.667
telefoane cu aplicația activă, respectiv 7.316 telefoane cu aplicația activă pe iOS. Rezultatele
sunt promițătoare, însă departe de a fi mulțumitoare. Vorbim despre o aplicație care, odată
descărcată, oferă posibilitatea unei localizări de precizie ridicată imediat, spre deosebire
de localizarea de tip AML care necesită o perioadă de implementare estimată la 8 luni.
STS a întocmit un plan de promovare în continuare a aplicației Apel112.
Activități realizate în perioada februarie-iulie:
• Infograme publicate pe pagina de Facebook;
• Promovarea în mediul online prin postări pe site-ul a peste 40 instituții;
• Distribuire afișe către Loteria română, ANAF, Salvamont, biblioteci;
• Promovarea în cadrul unor evenimente culturale.
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II. Măsurile pe termen mediu
(de la 12 luni până la 36 de luni)
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II. Măsurile pe termen mediu
(de la 12 luni până la 36 de luni)
Măsura 5:

Continuarea implementării conceptului de dispecerate integrate și
formare continuă a dispecerilor prin adaptarea spațiilor existente, care
permit funcționarea dispeceratelor tuturor agențiilor specializate în
aceeași locație, și asigurarea infrastructurii de comunicații și tehnologia
informației, la nivelul județelor Argeș, Botoșani, Brăila, Călărași, Cluj,
Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, Mureș, Sibiu,
Suceava și al municipiului București.
Răspund: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, autoritățile
administrației publice locale, Serviciul de Telecomunicații Speciale
Termen: 36 de luni
Status: în progres
Pentru realizarea integrării dispeceratelor din cadrul agențiilor specializate, așa cu sunt ele
definite în OUG 34 /2008 privind organizarea și funcționarea SNUAU, la nivelul structurilor
teritoriale ale acestora a avut loc o analiză a spațiilor și dotării actuale, fiind identificată
infrastructura necesară în vederea derulării procesului de integrare cu investiții minime
și în termen scurt (până la finalul anului2019) la nivelul a 14 județe (Arad, Bihor, BistrițaNăsăud, Botoșani, Brăila, Cluj, Dolj, Giurgiu, Iași, Maramureș, Sălaj, Sibiu, Suceava și Vâlcea).
Ca urmare la nivelul MAI a fost stabilit un necesar de tehnică și echipamente pentru
amenajarea și dotarea spațiilor, fiind solicitate și alocate resursele financiare necesare în
vederea  achiziționării acestora.
De asemenea la nivelul Serviciului de Telecomunicații Speciale, administratorul SNUAU 112,
se derulează un proces de evaluare a infrastructurii existente și de stabilirea a necesarului
de tehnică și echipamente pentru asigurarea traficului de voce și date în locațiile stabilite,
urmând a fi transmis necesarul de fonduri în vederea cuprinderii în proiectul de rectificare
bugetară.

Măsura 6:

Constituirea și încadrarea a două centre de formare (București și
Mureș), în care se vor asigura cursurile pentru formarea formatorilor și a
dispecerilor, în profesia dedicată de ”dispecer unic”(dispecer de urgență).
Formarea dispecerilor ISU - SMURD - SAJ/SABIF este deja inițiată și
contiună prin programul de formare din cadrul proiectului Româno –
Elvețian” cu denumirea ”Îmbunătățirea calității serviciilor prespitalicești
și spitalicești”. În cadrul acestui proiect au fost pregătiți 8 formatori,
urmând ca, prin ”Programul operațional capital uman” să fie pregătiți 650
dispeceri din cadrul agențiilor ISU - SMURD - SAJ/SABIF2.
Răspund: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, autoritățile
administrației publice locale, Serviciul de Telecomunicații Speciale
Termen: 36 de luni
Status: în progres
La nivelul IGSU (București și Mureș) sunt constituite centre de pregătire a personalului,
iar prin proiectului Româno – Elvețian” cu denumirea ”Îmbunătățirea calității serviciilor
prespitalicești și spitalicești” s-a realizat instruirea unui număr de 14 persoane din
structurile specializate cu rol în gestionarea apelurilor de urgență, care pot constitui
rezerva de resursă în formarea continuă  a  dispecerilor ISU - SMURD - SAJ/SABIF.
Totodată sunt în derulare activități pentru formarea a 650 de dispeceri prin ”Programul
Operațional Capital Uman” , fiind definitivată fișa de proiect cu observațiile formulate de
autoritatea de management urmând a fi promovată pentru aprobarea finală.

Măsura 7:
Finalizarea implementarii proiectului de modernizare a
sistemului112.
Răspund: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Termen: 36 de luni
Status: în progres
• STS a semnat contractul pentru modernizarea sistemului informatic al SNUAU la nivelul
a 40 județe;
• Până la acest moment s-au realizat 2 întâlniri cu prestatorul (una organizatorică și una
tehnică);
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Suplimentar, față de cele 14 măsuri stabilite în Raportul preliminar din data de 07.08.2019
pentru dezvoltarea sistemului național pentru apeluri de urgență 112, s-a identificat o
nouă măsură (Măsura 15) care va fi adăugată celor pe termen mediu.

Comitetul Interministerial privind sistemul
apelurilor de urgență 112

Măsura 15:
Elaborarea propunerilor legislative necesare îndeplinirii de
către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, administratorul
SNUAU, a calităţii de Integrator pentru serviciile de comunicaţii
la puncte mobile cu acces prioritar si, în condițiile legii, de
furnizor de rețele și/sau de servicii de comunicatii electronice
pentru instituţiile cu rol în managementul situaţiilor de urgenţă”
Răspund: ANCOM, STS, MCSI
Termen: 36 de luni

Raed Arafat, președinte

Marian Murguleț, membru                                      

Daniel Savu, membru

Gl. bg. Dan-Paul Iamandi, membru                           

Col. Cristian Radu, membru

Gl. bg. ing. Ionel-Sorin Bălan, invitat                          

Eduard Lovin, invitat

Data: 06.09.2019
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Reglementări

2

A/R

A/R
A
A

Consolidarea platformei SNUAU cu AML integrat (București)
Realizarea infrastructurii de conectare a operatorilor de
comunicații mobile pentru amplasamentul principal
Operaționalizarea şi validarea platformei SNUAU cu AML
integrat, la nivel de 8 județe.
Extinderea/migrarea soluției tehnice deconsolidare a sistemului
SNUAU 112 actual cu serviciul AML la nivel național
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MCSI
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R
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R
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C
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C

C
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AGENȚII
SPECIALIZATE
DE URGENȚĂ

Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone

Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary

Start proiect

Month -1

Task

6. Realizarea infrastructurii de conectare a operatorilor mobili
pentru amplasamentul principal
7. Opera ționalizarea si validarea platformei SNUAU cu AML
integrat, la nivel de 8 județe.
8. Extinderea/migrarea soluției tehnice deconsolidare a sistemului
SNUAU 112 actual cu serviciul AML la nivel național

3. Estimarea financiară la nivelul administratorului SNUAU pentru
consolidarea sistemului informatic existent in vederea
implementării funcționalității AML la nivel național (sisteme
principal
& backup)
4.
Achiziția
de echipamente, software și servicii pentru
implementarea serviciului AML la nivel național
5. Consolidarea platformei SNUAU cu AML integrat (București)

1. Definitivarea soluției tehnice privind consolidarea sistemului
SNUAU cu serviciul AML
2. Reglementări
Modificări legislative
Încheierea acordurilor de colaborare necesare cu terți (Google, Apple).

Plan STS pentru consolidarea SNUAU cu AML

Task Name

12 săptămâni

5 zile

8 săptămâni

Month 2

Termen publicare în MO

8 săptămâni

Month 1

Month 3

Manual Progress

Progress

Deadline

4 săptămâni

4 săptămâni

Month 4

Planul de implementare a funcționalității AML

8 săptămâni

Month 5

Month 6

4 săptămâni, condiționat
de operaţionalizarea şi validarea platformei
SNUAU cu AML integrat în 8 județe

8 săptămâni condiționat de consolidare
platformei SNUAU/București

4 săptămâni
de la achiziție

La 06.09.2019 s-a
finalizat reconfigurarea
pentru componenta
software
4 săptămâni
de la achiziție, condiționat de definitivarea
soluţiei tehnice şi răspunsul Google

4 săptămâni

Month 7

La 30.08.2019 STS a
trimis    către operatorii
de telefonie mobilă  
specificațiile de
interconectare

Procedurile de achiziție
sunt în derulare

Realizat
(3.392 mii lei cu TVA)

S-a primit acordul de
parteneriat de la Google,
urmând a fi semnat după
aprobarea de CNCA al
SNUAU (10.09.2019);
S-au statibilit sedințe de
lucru cu Apple (11 și 16
septembrie)

Realizat

La 30.08.2019 STS a
finalizat proiectarea
arhitecturii pentru soluția
AML, în baza cerințelor
generale primite de la
Google și Apple

STADIU LA
06.09.2019

12 săptămâni de la estimarea financiară

5 zile de la demararea proiectului

8 săptămâni de la demararea proiectului

Publicarea in MO

8 săptămâni de la demararea proiectului,
condiționat de răspunsul Google şi Apple

TERMEN

Legendă
R - Responsible / Responsabil (Entitatea care execută activitatea)
A - Accountable/ Răspunzător (Entitatea care este răspunzătoare de îndeplinirea activității)
C - Consulted / Consultant (Entitatea care asigură expertiză pe domeniul de competență sau care trebuie consultat pentru derularea în condiţii bune a activității  acces, asigurare resurse etc)
I - Informed / Informat (Entitatea care este ținută la curent cu evoluția activității).

A/R

Achiziția de echipamente, software și servicii pentru
implementarea serviciului AML la nivel național

3

R

Estimarea financiară la nivelul administratorului SNUAU
pentru consolidarea sistemului informatic existent in vederea
implementării funcționalității AML la nivel național (sisteme
principal & backup)

			
1

C

A/R

STS

2.2 Încheierea acordurilor de colaborare necesare cu terți (Google, Apple). A/R

2.1 Modificări legislative

Definitivarea soluției tehnice privind consolidarea sistemului
SNUAU cu serviciul Advanced Mobile Location (AML)

1

Denumire activitate

OPERATORI
(ORO, VDF,
RCS-RDS,
TELEKOM)

Month 8

Anexa 2

ID
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