
Centru de Management al
Situaţiilor de Urgenţă
O soluție care salvează vieți. 
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Comunitățile în care trăim trebuie să fie pregătite pentru a reacționa 
prompt și eficient în cazul unor amenințări care pot genera pierderi 
de vieți omenești și distrugeri materiale semnificative: incendii, 
atentate teroriste, accidente, urgențe medicale, cutremure, alunecări 
de teren, explozii, inundații, contaminări NBCRE, etc. 

UTI a dezvoltat o soluție care contribuie la salvarea de vieți, la 
protejarea bunurilor și mediului înconjurător întrucât reduce timpul 
de reacție în situații de urgență și asigură interoperabilitatea 
serviciilor care au acest rol: Poliție, Pompieri, SMURD, Jandarmerie, 
Ambulanță, Protecție Civilă.

Un astfel de Centru poate fi dezvoltat la nivel județean sau regional, 
fiind necesară o abordare globală a aspectelor care privesc 
intervenția în situații de risc și realizarea unor planuri de acțiune 
comune.

O soluție care salvează vieți

Centrul de Management al 
Situațiilor de Urgență integrează 
cele mai moderne tehnologii 
în domeniul comunicațiilor și 
securității. 

JANDARMERIE

AMBULANȚĂ



SISTEM NAŢIONAL UNIC
PENTRU APELURI DE 
URGENŢĂ 112

Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri 
de Urgenţă 112 este destinat tuturor 
cetăţenilor de pe teritoriul României 
care se află într-o situaţie de urgenţă 
şi asigură funcţionalităţi de gestiune 
şi intervenţie în cazul apelurilor de 
urgenţă, oferind automat informaţii 
instituţiilor sau serviciilor abilitate 
referitoare la identitatea apelantului şi 
localizarea acestuia.

SIGURANŢĂ ŞI
SECURITATE

Modulul dedicat asigurării siguranţei şi 
securităţii are aplicaţii în monitorizarea 
obiectivelor fixe şi mobile împotriva 
atacurilor teroriste, furturilor, 
tentativelor de efracţie, incendiilor, 
scurgerilor de gaze şi defecţiunilor 
tehnice, având atât caracter preventiv, 
cât şi reactiv, prin constituirea celulelor 
de criză, alertarea şi coordonarea 
echipajelor de intervenţie. 

COMUNICAŢII 
VIDEO / VOCE / DATE

Modulul integrează toate sistemele 
de comunicaţii voce/date/video, fiind 
eficient în orice serviciu de urgenţă atât 
în privinţa echipamentelor necesare, 
a configuraţiei acestora, cât şi pentru 
interconectarea obiectivelor fixe şi 
mobile.

MANAGEMENT AL
TRAFICULUI

Sistemul realizează managementul 
şi controlul adaptiv al traficului rutier, 
măsoară fluenţa traficului şi modifică 
timpii pentru culorile semafoarelor după 
un algoritm care ţine cont de condiţiile 
de trafic. Sistemul asigură prioritate 
vehiculelor cu destinaţie specială: 
transport public, salvare, poliţie, 
pompieri.

MONITORIZARE A 
PACIENŢILOR LA 
DOMICILIU

Modulul de telemedicină vine în 
sprijinul serviciilor de sănătate de 
la nivelul comunităţii, eficientizând 
activitatea administrativă şi acordând 
atenţie sporită tratării și monitorizării 
pacienților cronici. 

SUPORT
DE DECIZIE 

Modulul suport de decizie este 
componenta esenţială a Centrului de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
întrucât în situaţii de criză acesta 
permite preluarea automată a datelor 
de la senzorii şi sistemele distribuite 
în teren şi generează modele, planuri 
de acţiune şi intervenţie, în funcţie de 
resursele disponibile. 



SUPRAVEGHERE
VIDEO URBANĂ

Sistemul de supraveghere, evaluare 
şi înregistrare video a activităţii din 
zonele publice este destinat asigurării 
securităţii cetăţenilor, monitorizării 
execuţiei serviciilor publice, precum şi 
gestionării situaţiilor de urgenţă de la 
nivelul unei comunităţi. 

IDENTIFICARE A NUMERELOR 
DE ÎNMATRICULARE

Soluţia de identificare automată 
a numerelor de înmatriculare este 
utilizată pentru controlul accesului şi 
calcularea taxelor de tranzit în zonele 
restricţionate, în parcările automate, 
pentru identificarea vehiculelor furate 
şi a contravenţiilor din trafic, oferind 
suport atât Poliţiei Rutiere, cât şi 
managementului comunitar.

ALARMARE ŞI
INFORMARE PUBLICĂ

Modulul de alarmare şi informare 
publică a populaţiei în cazul unor 
situaţii de urgenţă sau criză utilizează 
integrat sistemele acustice, canalele 
de comunicare media şi comunicarea 
directă, astfel încât să asigure 
restabilirea stării de normaliate în cel 
mai scurt timp.

MONITORIZARE
ŞI LOCALIZARE A 
VEHICULELOR

Modulul este destinat monitorizării 
vehiculelor aparţinând serviciilor 
de urgenţă şi celor de transport 
public, asigurând funcţii specifice de 
coordonare a intervenţiilor de urgenţă 
şi de management al flotei auto. De 
asemenea, sistemul asigură preluarea 
de informaţii de la bordul vehiculelor, 
fiecare dintre acestea putând fi asistat 
din centrul de monitorizare.

SUPRAVEGHERE 
VIDEO A TRAFICULUI

Sistemul de televiziune cu circuit 
închis realizează monitorizarea 
video a traficului, a intersectiilor şi 
a echipamentelor de optimizare a 
traficului. Fluxurile video sunt automat 
înregistrate şi afișate în timp real pe 
monitoarele operatorilor, sistemul 
având funcţionalităţi de impunere a 
legii în trafic, cum ar fi: detectarea 
autoturismelor care au trecut pe 
culoarea roşie a semaforului, a 
celor parcate ilegal sau a celor care 
blochează intersecţiile. 

CENTRU MOBIL
DE COMANDĂ

Centrul Mobil de Comandă este 
interoperabil cu Centrul Local de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă 
şi asigură suport în misiuni de căutare, 
salvare, recunoaştere, supraveghere, 
prelevare de eşantioane, putând 
coordona forţele locale de intervenţie în 
anumite situaţii. 



TÂRGU MUREȘ

Centrul de Management al Situațiilor de 
Urgență este un concept revoluționar 
în România, care a fost creat de UTI și 
implementat la Târgu Mureș cu scopul 
de a proteja viețile oamenilor, bunurile și 
mediul înconjurător. Soluția dezvoltată de 
compania noastră le permite autorităților 
competente să își coordoneze acțiunile și 
să intervină prompt pentru a salva vieți. 

Centrul integrează sisteme performante 
de securitate și de comunicații pentru 
a asigura premizele interoperabilității și 
cooperării eficiente a echipelor serviciilor 
de urgență care activează în județul Mureș: 
SMURD, Poliție, Jandarmerie, Ambulanță, 
Pompieri, Protecție Civilă.

BENEFICII

•• Creșterea gradului de siguranță și de 
confort al cetățenilor
•• Îmbunătățirea serviciilor furnizate de 

autoritățile specializate către cetățeni
•• Salvarea mai multor vieți omenești și 

creșterea eficienței intervenției
•• Restabilirea rapidă a ordinii și 

gestionarea adecvată a situațiilor de criză 
•• Folosirea mai eficientă a resurselor 

umane și materiale 
•• Reducerea poluării

BUCUREȘTI

Capitala României este expusă unor riscuri 
diverse (naturale, tehnologice, biologice, teroriste 
şi ecologice), care pot afecta foarte mulți 
oameni și pot bloca orașul sau crea panică. 
În cazul unei situații de criză este esențială și 
imperativă cooperarea tuturor autorităților care 
au responsabilități în organizarea intervenției și 
controlul situației de urgență.

Pentru a veni în sprijinul instituțiilor responsabile 
de organizarea acțiunilor de intervenție în 
situații de criză, UTI a participat, alături de 
companii partenere, la realizarea unui Sistem de 
Management pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul 
Municipiului Bucureşti. Conceptul creat este 
unul complet și complex și integrează, la nivelul 
unui centru de comandă unic, numit Centrul de 
Management Integrat pentru Situaţii de Urgenţă 
(CMISU) - toate dispeceratele instituţiilor şi 
serviciilor implicate în gestionarea situaţiilor 
de urgenţă. 

Membrii consorțiului au construit un sediu nou 
și au asigurat infrastructura tehnică şi logistică 
necesară funcționării Centrului, instalând soluții 
performante, sigure şi fiabile. 

Pentru asigurarea unor decizii rapide, coerente 
și interoperabile între dispeceratele și structurile 
de intervenție, echipa de proiect a dotat sediul 
cu echipamente informatice şi de comunicaţii de 
ultimă generație.

Centrul de Management al Situațiilor de Urgență
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