
ORDIN nr. 112 din 7 aprilie 2005 
privind punerea in functiune a Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 
Emitent      : MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI 
Publicat in  : MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 aprilie 2005 
 
    Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea 
Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
398/2002, 
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 227/2003 privind aprobarea conditiilor pentru 
instalarea, operarea, intretinerea si mentinerea la nivelul cerintelor a Sistemului national unic 
pentru apeluri de urgenta, precum si pentru infiintarea unei activitati pe langa Serviciul de 
Telecomunicatii Speciale, finantata integral din venituri proprii, 
 
    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
    In cuprinsul prezentului ordin sunt aplicabile definitiile prezentate la art. 1 si 2 din 
Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru 
apeluri de urgenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 398/2002. 
    ART. 2 
    Se introduce in Romania numarul 112 ca numar unic pentru apeluri de urgenta in retelele 
publice de telefonie. 
    ART. 3 
    Incepand cu data de 17 aprilie 2005, ora 00,00, se da in functiune la nivel national Sistemul 
national unic pentru apeluri de urgenta. 
    ART. 4 
    Operatorii retelelor publice de telefonie fixa si mobila vor lua masuri de rutare a apelurilor 
abonatilor proprii la numarul unic de urgenta 112 prin reteaua Romtelecom. 
    ART. 5 
    (1) Necesarul resurselor de comunicatii pentru Sistemul national unic pentru apeluri de 
urgenta va fi analizat de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale impreuna cu operatorii 
retelelor publice de telefonie fixa si mobila, astfel incat sa asigure un grad de accesibilitate in 
sistem de 99% din totalul apelurilor la 112, in orele de trafic maxim. 
    (2) Resursele de comunicatii apartinand operatorilor retelelor publice de telefonie fixa si 
mobila si utilizate exclusiv pentru serviciul de urgenta 112 se pun gratuit la dispozitia 
operatorului Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta. 
    ART. 6 
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi pus in 
aplicare prin grija Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Serviciului de 
Telecomunicatii Speciale. 
 
             Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, 
                                    Zsolt Nagy 
 
    Bucuresti, 7 aprilie 2005. 
    Nr. 112. 
                                 


