De îndată ce aranjamentele de transport și
cazare ale experților sunt finalizate, Echipa de
Proiect va trimite ghidul de călătorie, care
conține toate informațiile relevante privind
schimbul. Echipa de Proiect este întotdeauna
deschisă pentru sugestii privind opțiunile de
cazare ale experților aflați în vizită.
ASPECTE LOGISTICE
Programul va acoperi din fondurile proiectului
cheltuielile de deplasare și cazare.
RAPORTUL PRIVIND SCHIMBUL DE
EXPERIENȚĂ
Feedback-ul joacă un rol important în
perfecționarea continuă a programului,
contribuind în ultimii ani, în mare măsură, la
succesul acestuia.
Feedback-ul ajută la îmbunătățirea
schimburilor viitoare și este un instrument util
care vă ajută să reflectați și să identificați
beneficiile și lecțiile învățate în urma schimbului.

Eligibilitatea participării la Programul de
Schimb de Experți depinde de obținerea
aprobării de la Coordonatorul Național privind
Pregătirea (NTC) din țara dumneavoastră.

PROGRAMUL PRIVIND
SCHIMBUL DE EXPERȚI ÎN
DOMENIUL PROTECȚIEI CIVILE

EGALITATEA IN OPORTUNITĂȚI:
Programul încurajează participarea experților
de sex feminin.
CERINȚE LINGVISTICE:
Experții trebuie să dețină cunoștințe lingvistice
de nivel mediu (limba engleză și/sau limba
tării/țărilor vizitate).

CONTACT:
CN APELL-RO - Fundația Centrul Național APELL
pentru Managementul Dezastrelor
IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență
www.exchangeofexperts.eu

info@exchangeofexperts.eu

+4 0722 780 790
401151, Turda, Strada Dr. I. Rațiu, Nr. 101 ,
județul Cluj, Romania

Oportunitatea de a împărtăși experiențe, cunoștințe
și abilități, prin schimburi pe termen scurt între
statele participante.
ESTE DISPONIBIL PENTRU:
Experți și organizații de protecție civilă aflate în
statele participante în Mecanism și în cele terțe
eligibile
Experți de protecție civilă care aplică pentru un
schimb de experți
Organizații de protecție civilă care vor să invite
experți pentru a-și împărtăși experiența
DE CE SĂ APLICI?
ź pentru a împărtăși experiența și cunoștințele
tale;
ź pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele prin
experiențe reale de învățare;
ź pentru acces la expertiză specifică, care nu e
disponibilă în țara ta și la o rețea de cunoștințe
comună și de încredere.

CINE ESTE RESPONSABIL DE PROGRAMUL
PRIVINDSCHIMBUL DE EXPERȚI?
Programul de Schimb de Experțieste finanțat
de Comisia Europeană.
CN-APELL Romania este coordonatorul
Programului, fiind susținut de partenerul său,
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
– IGSU/ Departamentul pentru Situații de
Urgență – DSU din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne.

CE ESTE PROGRAMUL PRIVIND SCHIMBUL DE
EXPERȚI?
Programul oferă experților în protecție
civilă/managementul urgențelor oportunitatea
de a împărtăși experiențe, acumula cunoștințe
valoroase și îmbunătăți abilitățile operaționale.
Experții pot să aplice pentru participarea la
schimb sau organizațiile de protecție civilă pot
invita experți.
Durata unui schimb poate varia de la câteva zile
până la 3 luni. Puteți participa la schimb, în mod
individual, sau într-un grup restrâns.
PARTICIPAREA LA UN SCHIMB:
Experții de protecție civilă pot vizita una sau
mai multe organizații,din una sau mai multe țări.
Ați putea, de exemplu, observa structurile
operaționale din țara vizitată și învăța tehnici noi
sau ați putea participa la cursuri de formare sau
exerciții de simulare.

Programul privind schimbul de experți este
deschis tuturor celor care activează ca
profesioniști sau voluntari în cadrul unei instituții
de protecție civilă/managementul urgențelor
sau organizații care au un rol recunoscut în
protecția civilă, precum departamente
guvernamentale, servicii de urgențăsau instituții
științifice.
Experții și organizațiile de protecție civilă
trebuie să fie localizate în unul din statele
participante la UCPM sau în state terțe eligibile.

INVITAREA DE EXPERȚI:
Expertul/experții din diferite state sunt invitați
de dumneavoastră (organizația gazdă) pentru a
observa structura operațională din țara
dumneavoastră, a învăța noi tehnici și de a
participa la cursuri de formare sau exerciții de
simulare. Programul de Schimb de Experți
contribuie semnificativ la dezvoltarea continuă a
UCPM și la constituirea de capacități în domeniul
protecției civile.

Experți de protecție civilă:
APLICAȚI PENTRU UN SCHIMB
Completați aplicația pe website și trimiteți
formularul de înscriere către Coordonatorul
Național de Formare (NTC) din țara
dumneavoastră.
Aprobarea NTC este obligatorie pentru ca
Echipa de Proiect să valideze aplicația.
Aplicația dumneavoastră trebuie să conțină
motivația și intenția clară și axată pe sublinierea
beneficiilor și rezultatelor așteptate în urma
schimbului.
Echipa de Proiect va căuta un partener de
schimb potrivit cerințelor dvs., în situația în care
nu ați sugerat unul. În cazul în care organizația
parteneră sugerată de dvs. nu este disponibilă, vă
vom propune alternative.
Echipa de Proiect va iniția aranjamentele
pentru transport și cazare.
Organizații de protecție civilă:
INVITAȚI EXPERȚI ÎN ORGANIZAȚIA
DUMNEAVOASTRĂ
Completați aplicația pe website și trimiteți
formularul de înscriere către Coordonatorul
Național de Formare (NTC) din țara
dumneavoastră. Vă sfătuim să informați din timp
NTC propriu cu privire la intențiile dvs. Echipa de
Proiect vă poate sprijini în identificarea unor
experți adecvați.
Experții din alte state trebuie să solicite
aprobare de la NTC-ul aferent statului din care
provin.

