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Către,  

Consiliul Judetean 

 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 
 
  
Comisia Europeanā a deschis, la 26 martie a. c., un apel de finanțare în 
cadrul „Mecanismului de protectie civilā al Uniunii” (UCPM). Acesta reprezintā cea de-
a treia cerere anualā a programului şi se adreseazā parteneriatelor pentru reţele de 
cunoştinţe în materie de protecţie civilă a uniunii. 

Buget total al cererii: 1.000.000 €; cofinanțare de pânā la 85% din costurile eligibile. 
Eligibilitate: entitāți publice, private şi organizații internaționale din statele participante la 
program. 
Republica Moldova, Serbia şi Ucraina sunt printre țārile care pot participa la acest program. 
Rețeaua de cunoștințe UCPM are misiunea de a reuni actori și instituții de protecție civilă 
și de gestionare a dezastrelor pentru a îmbunătăți situația generală a cunoștințelor din 
cadrul UCPM și pentru a încuraja capacitatea şi abilitatea UE de a face față dezastrelor. 
Proiectele din cadrul actualei cererii de propuneri vor stabili comunități tematice/centre 
de expertiză care vor genera, promova, testa, schimba și disemina cunoștințe, abilități, 
expertiză, inovație și dovezi științifice în sprijinul pilonilor de dezvoltare a capacității și de 
utilizare a științelor aplicate. 
Data limitā pentru depunerea aplicațiilor: 1 iunie 2021. 
Detalii și surse de informare se regasesc în fișa de prezentare din anexă. 
 
 
 

Cu stima,  
   

Sorin Munteanu, 
Director General UNCJR 

UNIUNEA NATIONALA A CONSILIILOR JUDETENE DIN ROMANIA 

NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF ROMANIA 
Strada Polona nr. 2, Bucuresti   

www.uncjr.ro 
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PARTENERIATE PENTRU REŢELE DE CUNOŞTINŢE ÎN MATERIE DE PROTECŢIE CIVILĂ A UNIUNII 

Program: MECANISMUL DE PROTECṬIE CIVILĂ AL UNIUNII (UCPM – ACRONIM ÎN ENGLEZĂ) 2021-2027 

Referinta: UCPM-2021-KN 

Domenii: formare și cooperare în reţea, informare și comunicare, gestiune publică, etc. 

 

BUGET DISPONIBIL TERMENUL-LIMITĂ 

PENTRU DEPUNEREA 

APLICAȚIILOR 

BENEFICIARI ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI 

 
1.000.000 € 

rata de cofinanțare este 
de 85% 

 

 
1 iunie 2021  
(ora 17:00 la 

Bruxelles)  
 

 
entități private, publice și 
organizații internaționale  

 
statele membre ale UE, Norvegia, Islanda, 
Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, 
Turcia, țări IPA, țări ale Politicii de vecinătate 
(PEV) - detalii în textul oficial al cererii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cadrul legal pentru această cerere este decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 pentru instituirea Mecanismului de 
Protecție Civilă al Uniunii și a normelor sale de aplicare (C (2014) 7489 final).  
Decizia precizează că „rolul autorităților regionale și locale în managementul 
dezastrelor este de mare importanță. Prin urmare, autoritățile regionale și locale trebuie 
să fie implicate în mod adecvat în activitățile realizate în temeiul prezentei decizii, în 
conformitate cu structurile naționale ale statelor membre”. 
 
Articolul 13 din Decizia modificată nr.1313/2013/UE definește rețeaua de cunoștințe ca 
o rețea de actori și instituții relevante, inclusiv actori de protecție civilă și de gestionare 
a riscurilor în caz de catastrofe, centre de excepție, universități și cercetători și prezintă 
principalele sale obiective și activități. 
Rețeaua de cunoștințe se bazează pe programe și activități existente în domeniul 
instruirii, exercițiilor, lecțiilor învățate și diseminării cunoștințelor, adăugând în același 
timp noi elemente care să îmbunătățească eforturile colective de protecție civilă și de 
gestionare a riscurilor în caz de catastrofe în cadrul UCPM. 
La fel ca în cazul finanțārilor prin cererea UCPM - cadru general, rolul rețelei de 
cunoștințe este să sprijine și să completeze acțiunile la nivel național, regional și local 
ale statelor membre și participante, precum și să încurajeze cooperarea și coordonarea 
internațională în domeniul prevenirii, pregătirii și răspunsului prin îmbunătățirea 
expertizei și a comunicării bunelor practici și mai multe cunoștințe în timp util. Viziunea 
rețelei de cunoaștinţe este să consolideze eficiența și eficacitatea eforturilor colective 
de protecție civilă și de gestionare a dezastrelor în toate fazele ciclului de dezastru al 
UCPM. 
 

 
 

 
Rețeaua de cunoștințe UCPM are misiunea de a reuni actori și instituții de protecție 
civilă și de gestionare a dezastrelor pentru a îmbunătăți situația generală a 
cunoștințelor din cadrul UCPM și pentru a încuraja capacitatea şi abilitatea UE de a 

 
Informații suplimentare: 
 
✓ Detaliile privind 
depunerea aplicaţiilor se 
regăsesc în textul cererii.  
 
✓ Durata maximă a 
implementării:18 luni. 
Acţiunile trebuie să înceapă 
după semnarea granturilor 
(octombrie-noiembrie 2021). 
 
✓ Aplicațiile pot fi depuse în 
oricare limbă oficială a UE, 
dar, pentru facilitatea 
evaluării, limba engleză este 
preferată. 

 
✓ Rețeaua de cunoștințe va 
dezvolta o platformă online 
de colaborare care va fi 
operațională de la sfârșitul 
anului 2021. Platforma va fi 
centrul virtual pentru 
comunitatea „Rețelei de 
cunoștințe” pentru a găsi 
informații, a prezenta bune 
practici, a accesa cursuri 
online și alte materiale de 
învățare, a face contacte și 
noi conexiuni și a lucra 
împreună pe domenii de 
interes comun. 

BAZA LEGALĀ ŞI ROLUL AUTORITĀȚILOR LOCALE ŞI JUDEȚENE: 

OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI: 

http://www.uncjr.ro/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1313&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0220&from=EN
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face față dezastrelor. 

 
Cererea de propuneri pentru 2021 privind parteneriatele prin rețelele de cunoștințe își 
propune să contribuie direct la consolidarea și operaționalizarea acestora prin 
finanțarea proiectelor care vor sprijini în mod direct dezvoltarea elementelor-cheie ale 
structurii de guvernanță. 
 
Proiectele din cadrul cererii de propuneri vor stabili comunități tematice/centre de 
expertiză care vor genera, promova, testa, schimba și disemina cunoștințe, abilități, 
expertiză, inovație și dovezi științifice în sprijinul pilonilor de dezvoltare a capacității și 
utilizarea a științelor aplicate prevāzuți de rețea. 
 
Comunitățile tematice/centrele de expertiză vor fi grupuri multinaționale și 
multidisciplinare specializate cu medii organizaționale care se străduiesc să dezvolte 
standarde ridicate de conduită în domeniile dezvoltării capacităților, învățării, cercetării 
și inovării în protecția civilă și gestionarea riscurilor de dezastru. Comunitățile tematice 
vor reuni persoane (practicanți, cercetători și experți) din instituții (autorități naționale și 
locale de protecție civilă, centre de cercetare, institute de politici, centre de excelență 
etc.) angajate în prevenirea, pregătirea și răspunsul la dezastre. 
 
Comunitățile tematice/centrele de expertiză se vor reuni, vor dezvolta, disemina și vor 
face schimb de cunoștințe și expertiză de ultimă generație; vor încuraja excelența 
științificā; vor stimula inovația tehnologică; vor orienta obiectivele educaționale și de 
învățare și vor sprijini politicile și luarea deciziilor în domeniul protecției civile și al 
gestionării dezastrelor. Pentru a realiza acest lucru, comunitățile tematice/centrele de 
expertiză se vor concentra pe un anumit pericol natural sau indus de om 
(cutremure, păduri/incendii, inundații, urgențe medicale/pandemii, amenințări CBRN, 
etc.), ansambluri de pericole (meteorologice, geofizice, hidrologice, climatologic, 
tehnologic, etc.) sau un anumit scenariu de pregătire și răspuns (intervenție 
medicală de urgență, operațiuni de căutare și salvare, etc.) Se pune accent pe riscurile 
comune și prioritățile identificate de statele eligibile în cadrul UCPM, statele 
participante și UE. 
 
Obiective specifice: 

- Proiectarea, dezvoltarea și implementarea comunităților tematice 
multidisciplinare formate pentru situațiile de risc/centre de expertiză pentru 
protecția civilă și părți interesate implicate în  gestionarea dezastrelor.  

- Proiectarea, dezvoltarea și implementarea de activități pentru pilonul de 
dezvoltare a capacității și cel pentru utilizarea științelor aplicate care contribuie 
la construirea și schimbul de cunoștințe, expertiză și formare de abilități în 
protecția civilă și gestionarea dezastrelor. 

 
 
 
 
Textul oficial al cererii  
Informațiile detaliate şi sistemul de aplicare sunt disponibile aici (click link).  
Programul de lucru al CE pentru 2021  
Alte informații: https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/knowledge-network_en  

 
✓ Propunerile trebuie 
depuse de un consorțiu 
format din cel puțin cinci 
solicitanți (beneficiari direcți, 
nu entități afiliate). Acesta 
trebuie să implice cel puțin 
trei solicitanți din cel puțin trei 
state membre diferite şi poate 
implica solicitanți din țările 
eligibile din afara UE. 

 
✓ Coordonatorul trebuie să 
fie o entitate publică de 
protecție civilă dintr-un stat 
membru, trebuie să implice 
solicitanți cu experiență și 
expertiză diversă, inclusiv 
mediul academic, centre 
științifice, centre de formare, 
autorități de protecție civilă și 
organizații internaționale, 
printre altele. 

 
✓ Bugetul proiectului: între 
250.000 EUR și 500.000 
EUR/proiect. Subvenția 
acordată poate fi mai mică 
decât suma solicitată. 

  

SURSĂ DE INFORMARE ŞI DOCUMENTAȚIE: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ucpm/wp-call/2021/call-fiche_ucpm-2021-kn_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2021-kn;callCode=UCPM-2021-KN;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/knowledge-network_en
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Comisia Europeană 
Direcția generală pentru protecție civilă europeană și operații de ajutor umanitar 
(ECHO) 
 
Contactul direct pentru toate întrebārile legate de aceastā cerere de propuneri 
(excluzând problemele/aspectele IT) este:  
ECHO-CP-KNOWLEDGE-NETWORK@ec.europa.eu  
Întrebārile trebuie transmise cu maximum 7 zile înainte de termenul-limitā pentru 
aceasta cerere. 

 
 

 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
mailto:ECHO-CP-KNOWLEDGE-NETWORK@ec.europa.eu
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