
Prevenirea, pregătirea pentru și răspunsul la dezastre 
necesită o cooperare strânsă, coordonare la multe niveluri 
și o combinație de competențe și expertiză. Rețeaua 
europeană de cunoștințe în materie de protecție 
civilă, înființată prin Decizia nr. 1313/2013/UE, vizează 
consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii 
în toate aceste aspecte. Aceasta reunește actori din 
domeniul protecției civile și al managementului dezastrelor 
pentru a colabora și a învăța unii de la alții, cu obiectivul 
de a consolida abilitatea și capacitatea generală a UE de 
gestionare a catastrofelor.

În calitate de broker de cunoștințe, Rețeaua de cunoștințe 
este un instrument care urmărește să facă cunoștințele 
relevante mai accesibile actorilor din domeniul protecției 
civile și al managementului dezastrelor, oferindu-le un 
spațiu în care să învețe, să lucreze și să crească împreună. 

În calitate de facilitator de parteneriate, aceasta 
conectează o varietate de părți interesate, active 
la niveluri diferite, de la locale la internaționale, 
guvernamentale la neguvernamentale și de la politice la 
științifice și operaționale, organizând evenimente virtuale 
și cu prezență fizică și finanțând inițiative comune și 
transsectoriale.  

De asemenea, aceasta acționează în calitate de 
catalizator de inovații prin stimularea cercetării și 
facilitarea introducerii și asimilării de noi tehnologii și 
procese în domeniul protecției civile și al managementului 
dezastrelor. 

Rețeaua europeană de cunoștințe în 
materie de protecție civilă 
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Activități

Rețeaua de cunoștințe se va concentra inițial pe implementarea activităților existente, bine-cunoscute și de succes, 
consolidându-le și făcându-le mai incluzive. Într-o etapă ulterioară, va introduce noi inițiative pentru a sprijini în continuare 
Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (UCPM), precum și statele sale membre și participante.

Activitățile Rețelei de cunoștințe sunt structurate pe doi piloni – dezvoltarea capacităților și știință și sunt completate 
cu un set de activități transversale, la nivelul întregii rețele, care unesc pilonii, asigurând coerență și sinergii.

Program de formare UCPM 
Formare pentru experții care colaborează la 
activități de prevenire, pregătire și răspuns, 
ca parte a UCPM.

Schimb de experți în domeniul protecției 
civile 
Program de schimb care permite 
petrecerea unei perioade în străinătate 
pentru a face schimb de experiență și a 
dobândi noi abilități operaționale.

Programul UCPM de lecții învățate 
Lecții și bune practici extrase din trimiteri pe 
teren și alte activități pentru a spori eficiența 
și eficacitatea UCPM.

Exerciții de protecție civilă 
Exerciții precum MODEX UE care 
îmbunătățesc gradul de pregătire și 
consolidează colaborarea între autoritățile și 
echipele europene de protecție civilă.

Oportunități de facilitare de parteneriate 
Finanțarea de inițiative pentru a apropia 
comunitățile din domeniul protecției civile și 
al managementului dezastrelor și pentru a 
sprijini colaborarea dintre acestea.

Consultanță științifică și inovație  
Conectarea cu rețele științifice pentru a 
furniza UCPM expertiză de specialitate și 
pentru a stimula cercetarea și inovarea.

Ateliere și conferințe tematice 
Oportunități de învățare și colaborare în 
rețea concepute în jurul unor nevoi și riscuri 
specifice, existente sau emergente.

E-mail 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Platformă 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Activități de sensibilizare  
Inițiative care sensibilizează opinia publică cu 
privire la riscurile de dezastre și activitățile 
de protecție civilă pentru prevenire, pregătire 
și răspuns.

Implicarea comunității
Dialog periodic cu statele membre și 
participante și cu alte părți interesate cu 
privire la toate aspectele legate de Rețeaua 
de cunoștințe.

#CivProKnowNet

Vizitați-ne la: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/

Conectare.Împărtășire.Creștere.
Rețeaua europeană de cunoștințe în materie 
de protecție civilă
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