
 NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT” 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de 

avertizare a populației în situații de urgență „RO-

ALERT” s-a aprobat implementarea pe teritoriul 

României a Sistemului RO-ALERT, astfel că, în aplicarea 

acesteia, a fost realizată achiziția și au fost recepționate 

echipamentele hardware, aplicațiile software și serviciile 

de instalare și punere în funcțiune a sistemului.  

Pentru că ordonanța de urgență menționată mai 

sus nu a cuprins și condițiile de operare ale Sistemului 

RO-ALERT, pentru asigurarea operaționalizării acestuia, 

între Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul 

pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru 

Situații de Urgență, Serviciul de Telecomunicații 

Speciale, Autoritatea Națională pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații și patru furnizori de  

rețelele publice de comunicații electronice din România, 

respectiv VODAFONE, ORANGE, TELEKOM și 

RCS&RDS, a fost încheiat  un document de colaborare 

care a permis crearea unui cadru temporar pentru 

interconectarea  Sistemului RO-ALERT la rețelele  

publice de comunicații electronice și asigurarea 

distribuirii mesajelor de tip Cell Broadcasting. 

Cu toate acestea, în lipsa unui cadru legislativ care 

să prevadă rolurile și responsabilitățile instituțiilor 

publice și furnizorilor privați de rețelele publice de 

comunicații electronice în funcționarea Sistemului RO-

ALERT, nu poate fi garantată menținerea pe termen 

nedefinit a operativității sistemului. 

Inexistența unui act normativ care să cuprindă  

condițiile de operare ale Sistemului RO-ALERT pune în 

imposibilitate ANCOM de a emite norme privind 

responsabilitățile furnizorilor de rețelele publice de 

comunicații electronice din România și condițiile tehnice 

pe care aceștia trebuie să le asigure pentru realizarea 

funcționării Sistemului RO-ALERT. 

Totodată, menținerea cadrului legislativ actual, 

care nu stabilește cerințe tehnice minime pentru 

asigurarea recepționării mesajelor RO-ALERT de către 

terminalele mobile comercializate în România, face ca o 

parte din utilizatorii acestor echipamente să nu poată 

primi mesaje de înștiințare, fiind astfel expuși 

evenimentelor negative determinate de manifestarea 

fenomenelor meteo periculoase, dar și a altor situații de 



urgență. 

2. Schimbări preconizate Definirea cadrului legislativ privind: 

a) stabilirea rolurilor și responsabilităților 

instituțiilor publice în funcționarea Sistemului RO-

ALERT; 

b) stabilirea obligațiilor furnizorilor privați de 

rețelele publice de comunicații electronice în funcționarea 

Sistemului RO-ALERT, în mod similar celor asumate 

prin documentul de colaborare; 

c) stabilirea modalităților de interconectare a 

echipamentelor specifice din rețelele publice de 

comunicații electronice deținute de furnizorii privați cu 

Sistemul RO-ALERT; 

d) stabilirea tipurilor de date ce vor fi transmise  de 

furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice 

pentru configurarea Sistemului RO-ALERT de către 

administratorul tehnic al acestuia; 

e) stabilirea modalităților de integrare a Sistemului 

RO-ALERT cu alte aplicații utilizate în managementul 

situațiilor de urgență;  

f) asigurarea accesului utilizatorilor terminalelor 

mobile la mesajele de înștiințare transmise prin Sistemul 

RO-ALERT. 

3. Alte informații La elaborarea proiectului de referință a fost avut în vedere 

art. 110 din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de 

instituire a Codului european al comunicațiilor 

electronice (reformare), text cu relevanță pentru SEE  
astfel încât statul român să fie capabil să asigure 

avertizări publice pentru situații de urgență și dezastre 

majore iminente sau în curs de agravare într-un mod cât 

mai facil posibil, inclusiv prin acoperirea și capacitatea de 

a ajunge la utilizatorii finali, inclusiv la cei prezenți doar 

temporar în zona în cauză.   

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ are impact asupra mediului de 

afaceri sub forma unor cheltuieli directe și indirecte ale 

operatorilor economici care sunt obligați, după împlinirea 

unui termen prestabilit, să retragă din circuitul comercial 

telefoanele mobile care nu îndeplinesc cerințele de 

compatibilitate cu Sistemul RO-ALERT. În același sens,  

furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice au 

obligația de a asigura condițiile tehnice necesare 

conectării Sistemului RO-ALERT cu fiecare rețea publică 

de comunicații electronice, de a asigura reconectarea în 

cazul schimbării amplasamentului stațiilor teritoriale ale 

acestuia, respectiv de a remedia disfuncționalitățile 



apărute cu privire la conectare. 

2
1
. Impact asupra sarcinilor  

administrative 

Proiectul  de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2
. Impact asupra întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

Proiectul  de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul are un impact social pozitiv prin dezvoltarea 

rețelei de servicii publice în ceea ce privește asigurarea 

comunicării directe către cetățeni prin intermediul  

mesajelor de înștiințare. În acest mod se diminuează 

posibilitatea ca aceștia să fie expuși evenimentelor 

negative determinate de manifestarea fenomenelor meteo 

periculoase, precum și de alte situații de urgență. 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Alte informaţii  

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 

- mii lei - 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2019 2020 2021 2022 2023  

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

   (i) impozit pe profit - - - - - - 

   (ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

   (i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 
- - - - - - 

(i) contribuţii de asigurări - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

  (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

  (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

   (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

   (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 
- - - - - - 

   (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

   (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 
      

   a) bugetul de stat - - - - - - 

   b) bugete locale - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 
- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 
- - - - - - 



6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii Proiectul nu are impact asupra bugetului de stat, 

asigurarea finanțării administrării, operării și dezvoltării 

Sistemului RO-ALERT se face în limita bugetului 

propriu al instituțiilor implicate sau prin proiecte cu 

finanțare externă. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

 

 

 

 

 

 

 

Decizie ANCOM privind condițiile tehnice și cerințele 

operaționale referitoare la utilizarea rețelelor publice de 

comunicații electronice și interconectarea acestora cu 

Sistemul RO-ALERT, în scopul transmiterii mesajelor  

RO-ALERT 

1. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor care transpun 

prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

Asupra proiectului de act normativ au fost consultate 

structurilor asociative ale autorităților administrației 



locale, în situaţia în care  proiectul de 

act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative 

publice locale. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750 / 2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e)Curtea de Conturi 

 

 

Avizul Consiliului Legislativ nr.______/______ 

Avizul Consiliului Concurenței nr.______/______ 

Avizul  Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr.___/__ 

6. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Prezentul proiect de act normativ se supune procedurilor 

transparenței decizionale, potrivit Legii nr. 52/2003, 

republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi /sau locale – înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Hotărâre a  Comitetului Național pentru Situații Speciale 

de Urgență pentru aprobarea Procedurii operaționale 

privind stabilirea tipurilor de risc, nivelului de gravitate 

și a structurilor responsabile pentru verificarea atingerii 

sau depășirii nivelului de gravitate al evenimentului 

prognozat ori produs, pentru care este necesară alarmarea 

populației 

2. Alte informaţii  



 

În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situaţii de urgență „RO-ALERT”, 

pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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