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Necesitatea şi avantajele serviciului de telecomunicaţii  
de urgenţă prioritare – EPTS 

Ing. Gabriela BURLACU* 

Rezumat. Serviciul EPTS este definit ca fiind un 

serviciu de telecomunicaţii de urgenţă de prioritate mai 

mare decât orice alt trafic în cazul unei congestii a 

reţelei. Necesitatea implementării, la nivel naţional, a 
EPTS, derivă tocmai din avantajele utilizării acestuia, 

printre care acela de a asigura niveluri diferite de 

prioritate apelurilor de urgenţă, dar şi o mai mare dis-
ponibilitate şi o calitate mai bună a telecomunicaţiilor 

de urgenţă. Utilizarea EPTS acoperă şi alte necesităţi 

ale telecomunicaţiilor în situaţii de urgenţă, cum ar fi: 
evitarea supraîncărcării reţelei congestionate şi facilita-

rea sosirii apelului la un centru ERC corespunzător, 

asigurarea promptitudinii intervenţiei entităţilor abilitate, 

prevenirea pierderii de vieţi omeneşti, minimizarea 

pagubelor materiale, contribuţia la refacerea după 
dezastre prin restabilirea şi re-rutarea comunicaţiilor. 

Dintre avantajele utilizării serviciului EPTS pot fi 

menţionate capacităţile: de autentificare, de interogare 
a localizării şi securizare a informaţiei, de menţinere a 

disponibilităţii de transport al resurselor, de modificare 

a priorităţii apelului şi de tratament preferenţial al ape-
lului de urgenţă, de stabilire a apelului chiar şi cu un 

Qos mai mic – dacă nu se poate altfel şi de verificare a 

utilizatorului atunci când call-back-ul este posibil. 
Cuvinte cheie: telecomunicaţii de urgenţă, apel de 

urgenţă, prioritatea apelului de urgenţă, necesitate, 

avantaje. 

Abstract. EPTS is defined that an emergency 

telecommunication service whit an elder priority than 

any traffic in the case of network congestion. The 

necessity of implementation at national level of the 
EPTS, derive just from advantages of usage it, that: 

supporting various priority levels from emergency calls, 

but and a high availability and a better quality of 
emergency telecommunications. The EPTS utilization 

response to any necessity of the emergency 

telecommunications in crisis: avoidance overcharging 
congested network, and the call receiving facility at an 

appropriate ERC, supporting with forwardness any 

ability entities intervention, avoidance of human’s lives 

sacrifice and the minimizing of the material damages, 

contribution of the restoring after disasters by restoring 
and re-routing telecommunications. Mentionable be-

tween advantages of the EPTS utilization, are 

capability: the authentication, the interrogation of 
location and the secrecy of information, the availability 

maintenance of the resourse transport, the priority call 

modification and the emergency call preferential 
treatment, the setting call capability with less than 

normally quality, if else is not possible and, the 

verification of user by call-back than is possible it. 
Keywords: emergency telecommunications, emer-

gency call, emergency call priority, necessity, 

advantage. 
 

1. Introducere 

În zilele noastre, mijlocul de telecomunicaţie cel 

mai răspândit, aflat la îndemâna aproape oricărei 

persoane este telefonul, fie acesta fix sau mobil. Orice 

telefon permite apel de voce şi, în plus, orice telefon 

mobil permite transmisia şi recepţia de mesaje scurte, 
SMS-uri. Necesitatea utilizării telefonului se manifestă 
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zi de zi, oamenii putând avea oricând nevoie să co-
munice, însă ea devine stringentă în momentul unor 

situaţii de urgenţă, când însăşi viaţa poate depinde 
de efectuarea unui apel telefonic. 

Dacă se consideră că apelul de urgenţă este un 
apel care are ca scop principal, stabilirea unei 

legături directe în timp real, între partea apelantă 

şi autorităţi, într-un punct PSAP – Public Safety 

Answering Point – Punct de răspuns de siguranţă 

publică, a cărui responsabilitate este să asigure 

asistenţa şi/sau organizarea răspunsurilor de urgenţă, 

atunci, în situaţiile de criză este necesară asigurarea 

cel puţin a unei comunicaţii de voce. 

Există o situaţie de urgenţă atunci când se 

impune intervenţia: poliţiei, jandarmeriei, pompierilor 

şi/sau ambulanţei, pentru a salva viaţa, proprietatea, 

mediul înconjurător sau siguranţa naţională. Exemple 

de situaţii de urgenţă în care este necesar un apel 

telefonic de urgenţă pot fi cazurile de: omor, atac 

armat, atentate, tâlhărie, tulburarea gravă a ordinii şi 

liniştii publice, dezertări, trafic de droguri, explozii, in-

cendii, inundaţii, accidente grave de circulaţie: rutieră, 

feroviară sau de aviaţie, probleme medicale grave, etc. 

Din nefericire, din raţionamente economice, di-

mensionarea reţelelor de telefonie s-a făcut luând în 

calcul un grad de rezistenţă la încărcare mult mai 

mic decât pentru o reţea non-blocking, care ar per-

mite oricărui abonat să efectueze un apel indiferent 

de condiţii, chiar şi acelea ale unor situaţii de 

urgenţă naţională sau internaţională. Dacă sărbători 

precum Crăciunul sau Revelionul au demonstrat, în 

împrejurări netensionate, că telefonul devine indis-

ponibil când foarte multe persoane îl folosesc 

simultan, cutremurul din 25 aprilie 2009 a arătat într-

un moment, din fericire doar potenţial de criză, 

că în situaţii de urgenţă cu întindere naţională care 

se pot transforma în dezastre, reţele de telefonie 

publice din ţara noastră nu sunt momentan pregătite 

să funcţioneze. 

Dintre toate ramurile activităţii umane, tehnologia 
informaţiei şi a comunicaţiilor (inovaţiile din hard-

ware, software, reţele moderne de date cu sau fără 

fir, etc.) pot conduce prin dezvoltarea lor, la cea mai 

bună imunitate în faţa ameninţărilor de cest tip. 

A avea la dispoziţie sisteme puternice de comuni-

caţie, bazate pe tehnologiile performante existente în 

prezent, reprezintă dezideratul şi totodată avantajul so-

cietăţii noastre în faţa unor ameninţări disproporţionate. 

Este greu de imaginat un domeniu în care cal-

culatoarele sau sistemele de telecomunicaţii să nu 

fie utile şi, în consecinţă, folosite. Regula se aplică şi 

domeniului managementului situaţiilor de urgenţă. 

Telecomunicaţiile sunt folosite atât în procesul de 

prevenire a dezastrelor (de exemplu, în activităţile 

de observare şi telemetrie, transportând datele de la 

diverşi senzori), dar şi în procesul de pregătire pentru 

dezastru (de exemplu, pentru a pune în legătură 

diversele agenţii, sisteme de avertizare şi alarmare, 

echipe de intervenţie, etc.) pentru ca, în final, când 

calamitatea s-a produs, să fie folosite în procesele 

de răspuns şi revenire după dezastru, unde mini-
mizarea consecinţelor depinde foarte mult şi de 

calitatea sistemelor de comunicaţie. 

Asigurarea telecomunicaţiilor de urgenţă este una 

dintre cele mai importante responsabilităţi ale unei 

autorităţi publice către cetăţenii din teritoriul său. Ce-

tăţenii, autorităţile şi echipele care răspund în caz de 

urgenţă au nevoie de un sistem de comunicaţii de 

calitate ridicată care să funcţioneze permanent. 

În ţara noastră concomitent cu intrarea în Uniunea 

Europeană au fost făcute demersuri pentru imple-

mentarea unui sistem de telecomunicaţii de urgenţă 

naţional, format din sisteme locale, supravegheate 

de un centru naţional de control al urgenţelor. 

Principalele entităţi implicate în activităţi de răspuns 

la apelurile de urgenţă venite atât din partea cetăţenilor 

cât şi din partea unor instituţii care semnalează situaţii 

de urgenţă sunt: Inspectoratul General pentru situaţii 
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de urgenţă, Ministerul de Interne, Inspectoratul general 

al Poliţiei, dar şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 

Consiliul Europei a adoptat recent o declaraţie 

scrisă care solicită evaluarea calităţii implementării 

„112” – numărul european unic pentru apeluri de 

urgenţă. Declaraţia, care a fost adoptată cu largă 

majoritate, subliniază necesitatea luării de măsuri de 

către Comisie şi statele membre pentru asigurarea 

unui serviciu eficient „112” pe întregul teritoriu Uniunii. 

Declaraţia cere Comisiei să evalueze prin intermediul 

organismelor independente, stadiul real de punere 

în aplicare a serviciului „112” în toata Uniunea, 

folosind metodologia elaborată încă din anul 2003. 

Comisarul european pentru comunicaţii a analizat 

cu prilejul intrării României în UE şi închiderii capitolului 

19 dedicat telecomunicaţiilor, stadiul implementării în 

ţara noastră a numărului unic de urgenţă „112”, prilej 

cu care s-a constatat că mai sunt probleme în ceea 

ce priveşte identificarea apelanţilor şi în plus, a 

recomandat un program de educaţie mai ales în 

şcoli, privind importanţa acestui serviciu şi a modului 

de utilizare, pentru reducerea apelurilor false. 

Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 

(SNUAU) implementat în ţara noastră reprezintă o 

componentă importantă a obligaţiilor serviciului 
universal, fiind prevăzut în Directiva cadru [1] şi Di-

rectiva serviciului universal [2], ale Consiliului Europei. 

Numărul „112” este numărul ce poate fi apelat în 

toate cazurile în care incidentele au, sau pot avea, 

un efect negativ asupra persoanelor, a mediului 

înconjurător sau a proprietăţii şi necesită intervenţia 

imediată a serviciilor de urgenţă abilitate. Apelarea 

trebuie să fie gratuită dar, apelurile false sau 

abuzive constituie contravenţie şi se sancţionează 

ca atare. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este 

autoritatea competentă să instaleze, să opereze, să 

întreţină şi să menţină, sistemul la nivelul cerinţelor. 

Sistemul SNUAU este construit prin crearea unor 

centre de preluare a apelurilor de urgenţă şi dotarea 

acestora cu un sistem operativ de telecomunicaţii 

destinat anunţării, recepţionării, prelucrării şi transmite-

rii, către serviciile solicitate, a apelurilor de urgenţă, în 

mod centralizat şi unitar. Eficienţa lui depinde în mare 

măsură şi de promptitudinea cu care acţionează ser-

viciile de intervenţie în situaţiile de urgenţă semnalate 

prin apelurile la „112”. Dispecerate „112” trebuie să 

funcţioneze în fiecare reşedinţă de judeţ, iar personalul 

centrelor de preluare să fie format din profesionişti care 

să răspundă solicitărilor telefonice 24 de ore din 24. 

Ca urmare a consideraţiilor de mai sus, a apărut 

necesitatea ca pe o infrastructură asemănătoare 

SNAU să fie implementat serviciul de telecomunicaţii 

de urgenţă prioritare – EPTS care să asigure, la ni-

vel naţional, niveluri diferite de prioritate apelurilor 

de urgenţă, dar şi o disponibilitate mai mare şi o 

calitate mai bună a serviciului telecomunicaţiilor de 

urgenţă. 

2. Serviciul de telecomunicaţii de urgenţă 
prioritare 

În general serviciul de telecomunicaţii prioritare 

de urgenţă – EPTS este definit ca fiind un serviciu 

de telecomunicaţii de urgenţă de prioritate mai mare 

decât orice alt trafic în cazul unei congestii a reţelei. 

Numărul nivelurilor de prioritate care poate fi asigurat 

într-o reţea este stabilit de operatorul reţelei. Furni-

zorul de serviciu EPTS trebuie să cunoască aceste 

niveluri de prioritate, deoarece schema de prioritate a 

reţelei poate fi diferită pentru un utilizator EPTS 

particular, sau, pentru o organizaţie. 

Serviciile de telecomunicaţii au o mare importanţă 

în sprijinirea serviciul de telecomunicaţii de urgenţă 

prioritare, funcţie de o serie de factori, cum ar fi: 

• tipul de utilizator (care poate fi: utilizator propriu-

zis, agenţie guvernamentală/nonguvernamentală, sau 

de afaceri); 
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• tipul de operare ( zilnic, în caz de urgenţă, în 

caz de dezastru); 

• faza urgenţei (faza de evaluare a riscurilor, 

faza de prevenire, faza de răspuns); 

• localizarea utilizatorului (site-ul/celula în care e 

localizat utilizatorul în situaţie de urgenţă sau site-urile 

vecine). 

• caracteristici ale serviciului (serviciu de voce, 

transmisie de date, teleconferinţă). 

Există o serie de avantaje ale utilizării serviciului 

EPTS, care derivă din capabilitatea sa de a asigura 

comunicaţii între diverse entităţi: 

• comunicaţii ale cetăţenilor cu autorităţile; 

• comunicaţii între autorităţi; 

• comunicări de la autorităţi către cetăţeni; 

• comunicaţii ale unor autorităţi cu echipe de 

urgenţă din mai multe discipline (pompieri, salvare, 

poliţie); 

• comunicaţii ale autorităţilor cu agenţiile guver-

namentale pentru a obţine informaţii. 

Există de asemenea, două clase majore de utili-

zatori: cu probleme (misiuni) critice şi/sau non-critice. 

Din categoria celor cu misiuni critice fac parte: 

pompierii, forţele de securitate, ambulanţele, pro-

tecţia civilă, armata, asistenţa medicală, salvamarii, 

salvamontiştii, criminaliştii. Figura 1 prezintă inter-

conectarea participanţilor la serviciul de urgenţă 

prioritar prin reţele cu sau fără fir, publice şi private. 

 

 
 

Fig. 1. Interconectarea utilizatorilor EPTS la diferite tipuri de reţele. 
 

2.1. Situaţii de urgenţă care necesită  
serviciul EPTS 

În categoria utilizatorilor cu misiuni non-critice 

menţionată anterior, pot fi incluşi: utilizatorii (publici) 

care permit cetăţenilor (rezidenţiali) să efectueze 
un apel de urgenţă, să comunice, să fie informaţi, 

utilizatorii administrativi (publici şi privaţi), ca de 
exemplu: autorităţile guvernamentale, agenţiile, utili-

zatorii diplomatici, vameşii, imigranţii, avocaţii, pro-
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tectorii mediului, care pot decide, coordona, sau 
informa cetăţenii, utilizatorii de business (colec-

tive) cum ar fi: societăţile, birourile de reşedinţă ale 
oficiilor mici, sau reprezentanţe ale oficiilor coordo-

nate, operatorii de reţele, care au rolul de a menţine 

sau de a restabili mediul de lucru, după o situaţie de 
urgenţă. 

Situaţiile în care apare necesitatea utilizării unei 

comunicaţii prioritare de urgenţă pot fi multiple: 

situaţii de urgenţă cum ar fi: un incendiu, un 

accident grav de maşină în caz de catastrofe: un 

potop, un cutremur de pământ de mare intensitate, 

etc. 

Funcţie de situaţia în care sunt necesare, co-

municaţiile asigurate de serviciul EPTS, pot fi: 

comunicaţii critice locale (între pompieri, poliţie, 

ambulanţă) sau la distanţă (între centrele de 

organizare şi control, între membrii locali ai centrelor 

de control, între membrii aceluiaşi centru  de control – 

ECC), comunicaţii critice administrative  (între ad-

ministraţii  locale /regionale / centrale/guvernamentale, 

între administraţii şi servicii publice (gaz, electrici-

tate), între administraţii şi centrele de management), 

comunicaţii critice de afaceri, comunicaţii de la 

utilizatori la centrele de răspuns de urgenţă – ERC, 

comunicaţii de tip „radiodifuziune” (difuzare) de la 
autorităţi către cetăţeni. 

În cazul comunicaţiilor critice administrative, 

agenţiile şi administraţiile au nevoie de informaţii 

pentru comunicaţii, de coordonare şi control (de 

avertizare, raport). Acestea reprezintă o bază de 

date de informaţii, comunicaţii de voce securizate şi 

de schimb de date. 

În situaţii de urgenţă, reţelele private asigură 

comunicaţii pentru utilizatorii cu misiuni critice care 

necesită încredere în serviciul EPTS indiferent de 

condiţii, sau de localizare. Este necesar să se 

diferenţieze pe un site conexiunea diverşilor uti-

lizatori şi izolarea altora. Inter-funcţionarea reţelelor 

publice şi private este necesară pentru distribuţia 

informaţiei. 

2.2. Principalele schimburi de informaţii 

Scenariul ales pentru utilizatori trebuie să reflecte 

necesităţile acestora, inclusiv, o combinaţie de dife-

rite tipuri de comunicaţii, cum ar fi: publice, private, 

corporative. Ele corespund priorităţilor Comisiei 

Europene, furnizate de standardele ETSI. 

Figura 2 prezintă un număr de 15 scenarii de 

comunicaţie (considerate reprezentative), între en-

tităţile unui sistem cu serviciu EPTS, de exemplu: 

scenariul 1 este cel în care cetăţenii utilizează 

serviciul de urgenţă „E112” pentru a cere ajutor sau 

informaţii, scenariul 2 se referă la difuzarea de 

către autorităţi a informaţiilor spre cetăţenii aflaţi în 

situaţii de urgenţă, scenariul 3 reprezintă scenariul 

conform căruia autoritatea administrativă comunică 

cu alte autorităţi. 

Alte posibile scenarii sunt: scenariul 5 când ad-

ministraţiile primesc/trimit informaţii de la/la echipe 

în situaţii de urgenţă, scenariul 11 când acestea 

primesc informaţii de la centrele de control sau sce-
nariul 15 când comunică cu centrul de coordonare a 

managementului reţelei. 

2.3. Componente ale serviciului – EPTS  
şi caracteristicile entităţilor 

a) Pornind de la urgenţa de rutină, până la situaţiile 

de dezastre şi necesităţile majore ale utilizatorilor, au 

fost identificate o serie de componente ale serviciului 

care satisfac anumite necesităţi ale reţelelor de 

comunicaţii şi care reprezintă şi avantaje ale utilizării 

unui serviciu EPTS cum ar fi: 

• accesul cu prioritate la stabilirea comunicaţiei 

către un centru de răspuns de urgenţă (de exemplu 
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PSAP sau „112”) – pentru a evita supraîncărcarea 

reţelei congestionate în situaţii de criză şi pentru ca 

apelul să ajungă la un centru de răspuns de urgenţă 

corespunzător; 

 

Agenţii 

Utilizator 2 

Utilizator 1 

Centru de răspuns 
de urgenţă 

Centru de coordonare al 
managementului reţelei 

Site-ul urgenţelorCentru de 
control 

Autorităţi  

Autorităţi  

Poartă 

Graniţa ţării 
Operator      

 
 

Fig. 2. Scenarii pentru schimburi de informaţii. 
 

• informaţia de localizare – pentru a asigura 

intervenţia promptă a entităţilor abilitate; 

• avertizarea utilizatorilor în caz de catastro-

fe prin radiodifuzarea de informaţii către utilizatori – 

mijloc adecvat de telecomunicaţii de urgenţă, dispo-

nibil, care poate preveni pierderea de vieţi omeneşti; 

• informaţii furnizate cetăţenilor cu privire la o 

anume situaţie de criză, care le poate pune domiciliul 

în pericol sau, cu privire la comportamentul necesar în 

caz de risc; 

• restabilirea şi re-rutarea comunicaţiilor prin 

introducerea de porţi între diferite reţele – contribuie 

la refacerea după dezastre; 

• capacitatea de a primi mesaje tip IAA (I am a 

live) – conduce la salvarea de vieţi; 

• comunicaţiile cu prioritate între utilizatorii 
autorizaţi în operaţiuni de rutină sau în caz de 

urgenţă – necesare pentru o mai bună coordonare a 
acţiunilor de intervenţie a acestora ; 

• comunicaţiile confidenţiale securizate între 

utilizatorii autorizaţi în operaţiuni de rutină sau în 
cazuri de urgenţă – pentru a evita accesul neauto-

rizat, falsificarea datelor, schimbarea informaţiilor de 
localizare sau refuzul serviciului; securizarea se 

asigură prin: criptare, autentificare, integritate; 
• comunicaţii de mare disponibilitate şi ca-

litate pentru utilizatorii cu misiuni critice – pentru 
eficientizarea intervenţiilor în cazurile de urgenţă. 

 

b) În scopul asigurării serviciului de telecomuni-

caţii de urgenţă prioritare, entităţile unei structuri de 
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reţea trebuie să îndeplinească o serie de caracte-

ristici: 

• centrul de răspuns de urgenţă – ERC trebuie 

să aibă posibilitatea de transmitere a apelurilor de 

urgenţă, de prevenire a apelurilor neautorizate, de 

identificare a persoanei, de asigurarea securităţii 

în privinţa apelării greşite, de monitorizare a liniilor 

apelurilor de urgenţă, de realizare a apelurilor de 

urgenţă chiar dacă liniile sunt blocate, de a permite 

accesul persoanelor cu handicap, de afişare a 

codului de identificare al operatorului de reţea. În 

cazul efectuării de apeluri de pe alte linii din punct 

de vedere geografic, ERC trebuie să realizeze 

rutarea informaţiilor în noua locaţie geografică de 

îndată ce linia este disponibilă. 

• centrul de control de urgenţă – ECC trebuie 

să se poată interconecta cu alte centre similare, 

cu bazele de date publice şi private, să asigure 

tehnicile de răspuns definite în structura standard a 

modelului de bază de date. 

• informarea utilizatorului – trebuie să se facă 

prin orice mijloace de comunicare disponibile: linie 

de telefonie fixă sau mobilă, internet, televiziune, 

radio. Informaţiile trebuie direcţionate către utiliza-

torul de telecomunicaţii, reţeaua nu trebuie să fie 

congestionată, terminalul trebuie să fie funcţional 

indiferent de mediul de comunicare utilizat: public, 

privat, prin satelit, fix sau mobil. 

• datele despre utilizator – utilizatorul trebuie 

să trimită informaţii de localizare prin voce sau me-

saje scurte, sau să realizeze transferuri de imagine 

(de exemplu, MMS), transferuri de fişiere, sau forme, 

E-mail, multimedia (de exemplu video) etc.; 

2.4. Cazuri de utilizare a serviciului EPTS 

În diagrama din figura 3 sunt ilustrate cazuri po-

sibile de utilizare a serviciului EPTS cu menţionarea 

paşilor de iniţiere a funcţiunilor principale ale acestui 

serviciu: pregătirea invocării EPTS, modul de in-

vocarea a EPTS de către un utilizator autorizat, 

mecanismele de validare şi autentificare folosite pentru 

a dovedi acreditarea utilizatorului EPTS, extensiile 

necesare pentru EPTS, transportul inter-domenii al 

apelurilor EPTS şi mecanismele de revocare a 

autorizaţiei utilizatorilor şi a serviciului EPTS. 
 

Pasul 1: Stabilirea politicii de utilizare a EPTS. 

Scopul acestuia este să permită autorităţilor 

responsabile să dezvolte o politică pusă în aplicare 

în circumstanţe care necesită invocarea EPTS. 

Utilizatorii serviciului EPTS pot fi identificaţi fie ca 

utilizatori individuali, fie ca grup sau organizaţie de 

utilizatori. În cazul unui utilizator individual serviciul 

poate fi furnizat după autentificarea ca utilizator par-

ticular. În cazul grupului sau organizaţiilor, serviciul 

poate fi furnizat după autentificarea acreditării grupului 

sau organizaţiei. 

Managerul serviciului EPTS trebuie să aloce 

nivelurile de prioritate utilizatorilor EPTS astfel ca 

aceştia să poată recepţiona serviciul de la reţea 

conform nivelului lor de prioritate. 
 

Pasul 2: Politica de implementare a EPTS. 
Scopul acestui pas este acela de a permite politicilor 

definite la pasul 1 să fie implementate în cadrul 

sistemului şi al reţelei căreia i se aplică. După ce 

politica este dezvoltată şi agreată de părţile 

implicate (manager EPTS, operator reţea) şi 

utilizatorii EPTS alocaţi, următorul pas este al 

implementării politicii şi celorlalte entităţi. 
 

Pasul 3: Alocarea utilizatorilor EPTS. Efectuarea 

acestui pas permite managementul utilizatorilor EPTS. 

Un utilizator EPTS, odată identificat, trebuie să 

fie dispus în cadrul unui profil de utilizator, în locaţia 

definită de profil. Odată poziţionat, utilizatorul trebuie 

să fie capabil să se ataşeze la serviciul EPTS. 
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Fig. 3. Diagramă de utilizare a serviciului EPTS. 

 
Pasul 4: Înregistrarea la serviciul EPTS. 

Acest pas descrie înregistrarea unui utilizator EPTS. 

Acoperă invocarea serviciului EPTS în cadrul 

profilului, permite utilizatorului să se ataşeze la 

managerul de resurse SpoA EPTS, ca subiect al 

politicii EPTS. Acest pas este scindat în două pentru 

a descrie atât rolul utilizatorului cât şi pe cel al 

registratorului. 

a) rolul utilizatorului în înregistrarea la EPTS. Înain-

te de a accesa resursele reţelei (pentru telefonie, video 

sau date), utilizatorul EPTS trebuie să se înregistreze 

la furnizorul de serviciu EPTS. Înregistrarea implică: 

• identificarea şi verificarea utilizatorului şi poate 

include şi autentificarea; 

• identificarea locaţiei utilizatorului (acolo unde 

se poate aplica). 

Caz  uzual 

Utilizator EPTS: utilizator  

Pachet de scheme  

Stabilirea 
politicii 

include  

Implementarea 
politicii 

include  

include  

Manager EPTS: utilizator  

Utilizatori EPTS alocaţi 

Registru pentru  EPTS 

Anularea 
 înregistrării  

Înregistrare   

Detaşat de la serviciu 

Cel care se înregistrează: utilizator  

Cel care face înregistrarea: utilizator  

Ataşat serviciului Autorizează utilizarea 
serviciului 

include  

include  

include  
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Utilizatorul trebuie să furnizeze date despre iden-

titatea şi înregistrarea sa la serviciul EPTS, precum 

şi acreditarea autentificării. Pe baza autentificării cu 

succes, utilizatorul va primi permisiunea să folosească 

serviciul cerut. 

Dacă utilizatorul primeşte o notificare de eşec a 

autentificării, acesta trebuie să se re-înregistreze 

prin furnizarea identităţii de utilizator înregistrat şi a 

acreditării de autentificare. 

Dacă utilizatorul primeşte o indicaţie de tipul 

„reîncearcă după”, registratorul trebuie să anuleze 

cererea de înregistrare şi să încerce să înregistreze 

din nou după timpul specificat în indicatorul „în-
cearcă după”. 

Utilizatorul EPTS va primi de la registrator, iden-

titatea coordonatorului de resurse – SpoA, împreună 

cu o acreditare validă pentru acesta. SpoA va 

furniza resursele pentru serviciul cerut de utilizator. 

Acesta trebuie să utilizeze acreditările în cererile de 

comunicaţie cu SpoA. Duratele acestor acreditări pot 

fi limitate la sesiunea de autentificare. 

Utilizatorul EPTS trebuie să se re-înregistreze la 

un registrator, dacă doreşte să continue să primească 

serviciul cerut, înainte ca înregistrarea să expire. 

După o înregistrare cu succes, utilizatorul poate 

utiliza resursele reţelei, de exemplu poate iniţia 

apeluri. 

Orice comunicaţie între înregistrat şi registrator 

poate fi criptată pentru un plus de securitate, pentru 

a menţine integritatea, autenticitatea şi confidenţia-

litatea comunicaţiei. 

b) rolul registratorului în înregistrarea la EPTS. 

Registratorul este responsabil pentru autentificarea şi 

autorizarea utilizatorilor EPTS şi pentru permiterea 

sau interzicerea accesului acestora la resursele reţelei. 

La primirea cererilor de înregistrare, registratorul 

trebuie să verifice identitatea furnizată de utilizatorul 

EPTS. Dacă identitatea furnizată corespunde unei 

identităţi valide deja existente în cadrul profilului, 

registratorul ar trebui să înceapă procedura de 

autentificare. Dacă identitatea furnizată nu există, 

registratorul trebuie să anunţe utilizatorul că autori-

zarea a eşuat. Dacă acreditarea autentificării este 

corectă, registratorul trebuie să verifice dacă utiliza-

torului îi este permis să primească serviciul cerut. 

Dacă acreditarea autentificării nu este corectă, regis-

tratorul trebuie să anunţe utilizatorul că autentificarea 

a eşuat. Dacă utilizatorul este autorizat să primească 

serviciul cerut, registratorul ar trebui să identifice 

coordonatorul de resurse SpoA care poate furniza 

utilizatorului EPTS serviciul solicitat, ca de exemplu 

telefonia. 

Dacă utilizatorul EPTS este autentificat dar nu 

este autorizat să aibă acces la serviciul cerut, 
registratorul trebuie să răspundă cu „serviciu ne-
autorizat”. Dacă serviciul cerut nu este disponibil, 
registratorul trebuie să răspundă cu „serviciu 
indisponibil”. Dacă registratorul nu poate procesa 
cererea din cauza lipsei resurselor, trebuie să 

răspundă cu un mesaj de tipul „reîncearcă după”, 
indicând perioada de timp după care entitatea 

înregistrată poate încerca să se înregistreze din nou. 

Registratorul trebuie să comunice cu coordona-
torul de resurse – SpoA care a fost selectat să 

furnizeze serviciul cerut de utilizatorul EPTS, expedi-
indu-i acestuia identitatea şi acreditarea utilizatorului 

EPTS. 
Registratorul trebuie să răspundă entităţii înre-

gistrate cu o indicaţie de tipul „înregistrare cu 
succes” împreună cu informaţii despre orice entitate 

publică pe care le poate folosi utilizatorul. 

Registratorul trebuie să furnizeze utilizatorului 
identitatea şi acreditarea SpoA, indicând faptul că 

acesta va fi cel care va servi utilizatorul EPTS pentru 
serviciul de comunicaţie. Acreditările sunt valide 

numai atâta timp cât sesiunea de autentificare este 
validă. 
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Pasul 5: Iniţierea de apeluri EPTS. După 

înregistrarea cu succes, aşa cum a fost descrisă la 

pasul 4, utilizatorul EPTS poate folosi serviciul 

permis în cadrul profilului, de exemplu: telefonia. 

Acest pas este scindat în două pentru a descrie rolul 

utilizatorului şi respectiv, pe cel al coordonatorului 

de resurse (SpoA). 

a) rolul utilizatorului în iniţierea de apeluri de ur-

genţă. Utilizatorul EPTS trebuie să solicite serviciul 

de telefonie de la SpoA prin furnizarea identităţii şi a 

acreditării sale. Dacă utilizatorul primeşte o indicaţie 

de tipul „autentificare eşuată”, trebuie să încerce 

din nou cu o identitate de utilizator şi cu acreditări de 

autentificare corecte. Dacă apelul nu poate fi stabilit 

imediat datorită lipsei de resurse, utilizatorul poate 

primi o indicaţie care să ateste faptul că a fost făcută 

o încercare de stabilire a unui apel. Aceasta trebuie 

să fie de forma unui indicator de tipul „stabilirea 
apelului în curs de desfăşurare”. Utilizatorul poate 

decide să continue cu apelul sau, să întrerupă 

cererea de apel în orice etapă de stabilire a apelului. 

Orice comunicaţie între utilizatorul EPTS şi SpoA 

poate fi securizată prin intermediul criptării. 

b) rolul coordonatorului de resurse în iniţierea de 

apeluri de urgenţă. Când coordonatorul de resurse 

SpoA primeşte o cerere de apel, verifică identitatea 

şi acreditarea utilizatorului în raport cu înregistrările 

sale şi pe baza unei verificări cu succes, continuă 

procesarea apelului. SpoA identifică partea care 

iniţiază cererea, în raport cu un nivel de prioritate 

asociat cu identitatea utilizatorului, aşa cum este 

descris în cadrul profilului şi indicat de către 

registrator în timpul procesului de înregistrare. Dacă 

SpoA primeşte o cerere de apel de la un utilizator a 

cărui „sesiune de autentificare” a expirat, SpoA 

trebuie să rejecteze apelul cu o indicaţie de „au-
tentificare eşuată”. Acest fapt are loc din cauza 

faptului că acreditarea autentificării poate fi validă 

doar pentru un timp predefinit. Dacă cererea de 

apel conţine o identitate de utilizator care nu este 

înregistrată (ataşată), SpoA trebuie să rejecteze 

apelul cu o indicaţie de tipul „autorizare eşuată”. 

Dacă cererea de apel conţine un Id de utilizator 

valid, dar detalii de autentificare incorecte, SpoA 

trebuie să rejecteze apelul cu un indicator de tipul 

„autentificare eşuată”. 

Coordonatorul de resurse trebuie să verifice 

profilul de serviciu: dacă părţii apelante îi este permis: 

• să iniţieze un apel către partea apelată; 

• să comunice cu partea apelată (pe baza 

informaţiei CUG – Closed User Group din cadrul 

profilului utilizatorului); 

şi atunci, SpoA trebuie să indice „serviciul cerut 
nu este disponibil”. 

Dacă reţeaua operează în mod normal, atunci 

apelul poate fi procesat tot ca un apel normal. 

Dacă reţeaua întâmpină o congestie, şi resursele 

sunt insuficiente, atunci apelul va fi tratat prefe-
renţial, conform nivelului de prioritate. Tratamentul 

preferenţial necesită o alterare a comportamentului 

normal de apel. Acest fapt va permite apelului să îi 

fie furnizate resursele (bandă, porţi, centrale tele-

fonice) care au fost rezervate pentru servicii de mare 

prioritate. 

În cazul în care nu sunt disponibile toate resur-

sele de prioritate mare, sau sunt utilizate, în loc de 

a refuza apelul, SpoA trebuie să încerce să 

stabilească apelul cu următorul set de descriptori cu 
cerinţe de calitate a serviciilor diferite. Următorul 

descriptor trebuie să fie ales din lista de descriptori 

ai profilului. Dacă au fost încercaţi toţi descriptorii şi 

apelul încă nu a putut fi stabilit, apelul trebuie să fie 

ţinut la coadă. Imediat ce resursele sunt disponibile, 

SpoA va aloca acea resursă către primul apel din 

coadă cu cea mai mare prioritate. Coordonatorul de 

resurse poate să indice utilizatorului EPTS că 

„stabilirea apelului este în curs”. 
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Dacă utilizatorul EPTS trimite o indicaţie de 

ştergere a apelului în timp ce stabilirea acestuia este în 

curs, coordonatorul de resurse trebuie să elibereze 

toate resursele rezervate şi să le facă disponibile 

pentru următorul apel din coadă. Toate comunicaţiile 

dintre coordonatorul de resurse şi nodurile reţelei 

pot fi criptate. 

În situaţia în care partea apelată este ocupată cu 

un alt apel, pot fi considerate următoarele opţiuni 

bazate pe capacităţile şi politicile furnizorului de 

servicii: 

• apelul de intrare poate fi rejectat; 

• apelul de intrare poate fi ţinut la coadă, şi partea 

apelată informată despre apelul de intrare; partea 

apelată poate apoi fie să încheie apelul iniţial şi să 

accepte apelul de intrare, fie poate să pună în 

aşteptare primul apel şi să-l accepte pe cel de-al 

doilea; 

• dacă apelul de intrare are o prioritate mai 
mare decât apelul existent, primul apel poate fi 

reţinut până când apelul cu prioritate mai mare este 

finalizat de către partea apelată, apelul de prioritate 

mai mică nefiind încheiat. 

3. Avantajele utilizării serviciului EPTS 

 Capacitatea de adăugare a serviciului la 

profil – ceea ce implică autorizarea serviciului EPTS; 

 Capacitatea de ştergere a serviciului din 

profil permite serviciului EPTS să fie şters din profil, 

de exemplu, când nu mai există o urgenţă sau, când 

utilizatorul nu mai este autorizat; 

 Capacitatea de autentificare folosită pentru a 

asigura faptul că doar utilizatorilor autorizaţi şi 

autentificaţi le este permis accesul la serviciul EPTS; 

 Capacitatea de interogare a localizării permite 

utilizatorilor autorizaţi (autorităţilor) să interogheze 

locaţia altor utilizatori autorizaţi. Acest fapt poate fi 

folosit pentru a asigura, de exemplu, ca numai 

autorităţilor disponibile în locaţia de urgenţă să le fie 

permis spre utilizare serviciul EPTS; 

 Informaţia de localizare obţinută prin cunoa-

şterea informaţiei disponibile în reţea, în cazul iniţierii 

unui apel de urgenţă, este transmisă de la reţea/sau 

terminal, la punctul PSAP odată cu stabilirea apelului. 

Informaţia de localizare este o indicaţie a informaţiei 

despre datele geografice, despre reţea şi/sau despre 

adresa poştală. Dacă informaţia de localizare nu este 

disponibilă la momentul stabilirii unei sesiuni de ur-

genţă, atunci ea va fi transmisă când va fi disponibilă 

şi reţeaua poate utiliza alte mijloace pentru a obţine 

altă informaţie de localizare. 

Informaţia de localizare este tratată ca informaţie 

privată şi astfel este subiectul regulilor de securi-
zare a datelor de către autoritatea de reglementare 

responsabilă, în conformitate cu Directiva securităţii 

comunicaţiilor electronice [3]; 

 Capacitatea de localizare a apelantului 
asigurată în conformitate cu pct. 4.1.2 din Directiva 

serviciului universal [2] şi Directiva securităţii 

comunicaţiilor electronice [3] permite eficientizarea 

intervenţiei entităţilor abilitate în caz de urgenţă; 

 Disponibilitatea de transport către SpoA a 
resurselor locale menţinută de un serviciu inde-

pendent numit „Managerul de transport al resurselor 

(TRM)”. SpoA solicită TRM transportul resurselor. 

Dacă reţeaua întâmpină o congestie, adică dacă 

resursele de transport sunt insuficiente, TRM trebuie 

să ofere prioritate cererilor transport de resurse de 

la SpoA EPTS; 

 Capacitatea de modificare a priorităţii 
apelului permite să fie modificată prioritatea apelului 

în cadrul reţelei. Când un utilizator iniţiază un apel, 

nodul de intrare modifică prioritatea apelului, de la 
normal la EPTS, conducând la un tratament 
preferenţial în cadrul alocării de resurse în reţea 

pentru acel apel; Pot exista mai multe niveluri de 
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prioritate pentru apelurile din reţea. Această capa-

citate reprezintă unul dintre cele mai mari avantaje 

ale utilizării EPTS; 

 Capacitatea de stabilire a apelului a fost 

modificată pentru a se adapta cerinţelor stipulate în 

standardul ETSI TR 102 302-1 [4], care include mo-

dificarea modului de blocare a serviciului de 

telecomunicaţii într-un comportament de tip coadă. 

Când resursa cerută, ca de exemplu calitatea servi-

ciului – QoS, nu este disponibilă, apelul nu trebuie 

rejectat, ci trebuie solicitate noi resurse. Dacă s-au 

epuizat toate încercările, fără ca resursele necesare 

să fi fost găsite, apelul va fi ţinut la coadă până când 

resursele vor fi disponibile. În timp ce apelul este 

ţinut la coadă în cadrul reţelei, către utilizator poate 

fi trimisă, o indicaţie de tipul „stabilirea apelului în 
curs de desfăşurare”. 

 Capacitatea de verificare a utilizatorului – 

Punctele PSAP şi centrele ECC trebuie să fie 

capabile să verifice utilizatorul printr-un call-back, 

dacă este furnizat un identificator CLI – Calling Line 

Identity sau alt tip de identificator al identităţii; În cazul 

în care utilizatorii nu au autorizaţie pentru serviciul de 

roaming în reţeaua vizitată sau au „interzicerea 
apelurilor de sosire când sunt în afara reţelei de 

domiciliu”, call-back-ul nu este posibil. 

 
Acronime şi abrevieri 

 
CLI Calling Line Identity 
CUG Closed User Group 
ECC Emergency Control Centre 
EPTS Emergency Priority Telecommunications 
Service 
ERC Emergency Response Centre 
ETSI European Telecommunications Standards 
Institute 
IAA I am a live 
IMS IP based Multimedia core network Subsystem 
IP Internet Protocol 

ISDN Integrated Services Digital Network 
MMS Multimedia Message Service 
PSAP Public Safety Answering Point 
PSTN Public Switched Telephone Network 
QoS Quality of Service 
SMS Short Message Service 
TRM Transport Resource Manager 
SNUAU Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de 
Urgenţă 
SpoA Managerul resurselor reţelei 
UE Uniunea Europeană 
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