
SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 

 

Către Recorder 

Domnului Alex Nedea 

La solicitarea dumneavoastră din data de 29 iulie 2019, transmisă pe adresa de email presa@sts.ro, vă 

comunicăm următoarele: 

 

1. Implementarea soluției AML (Advanced Mobile Location) permite transmiterea informațiilor de localizare 

prin intermediul serviciilor de mesagerie scurtă sau a serviciilor de date mobile. 

 

În acest moment, Serviciul de Telecomunicații Speciale se află în curs de elaborare a unui plan de 

consolidare a infrastructurii definită pentru testarea pilot a soluției AML, în vederea operaționalizării acesteia 

în cadrul aplicațiilor Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU). 

 

Începând cu luna decembrie a anului 2018, Serviciul de Telecomunicații Speciale a dezvoltat interfețele 
necesare pentru recepționarea și preluarea informațiilor de localizare în format AML, acestea fiind utilizate 

pentru preluarea informațiilor transmise prin intermediul aplicației Apel 112. Din punct de vedere al 

compatibilității soluției cu sistemul tehnic actual, nu sunt probleme în preluarea, procesarea și afișarea 

acestei informații în aplicațiile operatorilor și dispecerilor. Este nevoie, pe de o parte, de reglementarea unui 
număr gratuit unde să fie recepționate SMS-urile cu informațiile de localizare de tip AML, iar pe de altă 

parte de reglementarea unor comunicații de date gratuite pentru transmiterea informației de localizare prin 

metoda AML HTTPS, având în vedere faptul că SMS-ul nu este prioritizat în rețelele de telefonie mobilă și 

există riscul întârzierii livrării lui. 

 

De asemenea, este necesară reglementarea implementării de către operatorii de telefonie mobilă a 

modificărilor necesare în rețea pentru a permite transmiterea SMS-urilor de localizare pe timpul apelurilor de 

urgență. 

 

În continuare sunt necesare următoarele măsuri tehnice: 

 

-      continuarea consolidării hardware; 

 
-       reconfigurarea soluției pentru a asigura capacitățile de recepționare a coordonatelor geografice prin 

AML, la nivel național; 

 

-      testarea funcționalității implementate împreună cu operatorii mobili și dezvoltatorii serviciilor AML 

(Google, Apple) la nivelul a 8-10 județe, urmată de corectarea eventualelor erori; 

 

-implementarea și extinderea soluției la nivel național, în vederea furnizării serviciului de localizare. 

 

2. Implementarea facilităților AML presupune modificări la nivelul legislației primare. 
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