10.09.2018
Comunicat privind începerea implementării proiectului “Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Naţional Unic
pentru Apeluri de Urgenţă” cod SMIS 2014+ 124506
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a demarat începând cu data de 1 august 2018
proiectul “Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Naţional
Unic pentru Apeluri de Urgenţă”, cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în baza Contractului de finanţare nr.
208/28.08.2018 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate
de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare. Perioada de
implementare a proiectului este de 36 de luni, cu dată de finalizare 31.07.2021.
Obiectiv general: Modernizarea sistemului informatic al Sistemului Naţional Unic
pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU) la nivel naţional, pentru asigurarea unui răspuns prompt şi eficient al agenţiilor de urgenţă şi al altor autorităţi responsabile în
cazul raportărilor unor urgenţe individuale sau colective, respectându-se principiile
unei modernizări sustenabile şi durabile.
Rezultatele proiectului vizează modernizarea sistemului informatic al SNUAU, fapt
care va asigura pe de o parte creşterea interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în
domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, un management optim al resurselor de
intervenţie şi disponibilitatea tuturor informaţiilor necesare gestionării urgenţelor
individuale sau colective, oferind un tablou operațional integrat al intervenţiei la
caz, actualizat în timp real, pentru un răspuns cât mai eficient al autorităţilor, iar
pe de altă parte o sustenabilitate şi durabilitate mai mare a investiţiei prin adaptarea mai facilă şi la un cost mai mic la schimbările tehnologice.
Valoarea totală a proiectului: 221.739.840,00 lei, din care 188.478.864,01 lei asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020 şi 33.260.975,99 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului, din Bugetul de stat
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Date de contact: dl. Mădălin-Virgil MIHAI – manager de proiect, tel. 021.20.22.123,
adresa: Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6, Bucureşti

