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Proiectul Pactul European pentru Integrare își propune să 
iasă dintr-o logică a urgenței pentru a îmbunătăți calita-
tea strategiilor locale de incluziune a migranților. Va face 
asta printr-un set cuprinzător de acțiuni, care să conducă 
la definirea și implementarea strategiilor de integrare a 
migranților în șapte orașe europene: Cartagena, Cluj, Diet-
zenbach, Linkoping, Lublin, Ravenna, Riga.

AMIF-2018-AG-INTE-1, Rețele de integrare locală și regională.  
Acordul de finanțare nr. 863614.
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Potrivit Eurostat, 4,5 milioane de oameni au migrat în UE în anul 2018, jumătate 
dintre aceștia provenind din țări non-UE - fiind astfel resortisanți ai țărilor terțe. 
În prezent, există peste 22 de milioane de resortisanți ai țărilor terțe care trăiesc 
în statele membre ale Uniunii Europene. Acest grup se confruntă des cu bariere 
legale și socio-economice în procesul de integrare în ceea ce privește angajarea, 
educația, accesul la economia de masă și incluziunea socială. Statisticile Euro-
stat privind integrarea migranților pe piața forței de muncă arată că, în anul 2018, 

Informații generale

rata șomajului UE pentru migranții născuți în afara UE a fost cu 5,8% mai mare 
decât rata pentru populația născută în UE. Capacitatea de a include în mod eficient 
migranții în societate și de a evidenția capacitatea lor de a contribui la creșterea 
socială și economică a UE este extrem de importantă. Orașele, fiind magneți pentru 
fluxurile de migranți, sunt locurile în care nevoia de a facilita incluziunea migranților 
reprezintă o șansă de neratat și o schimbare de paradigmă la nivelul întregii 
societăți.

Șomajul în rândul cetățenilor UE 
vs șomaj resortisanți ai țărilor 
terțe, în anul 2019
Total șomeri cetățeni 
UE
(26.809.473 persoane)

Total șomeri în rândul 
migranților
(2.328.556 persoane)

12.4%6.6%

Fluxul total de migranți
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Numărul migranților din totalul 
populației UE în anul 2019

Populația UE (446.824.564)

Migranți (18.778.677)

4,2 %

Date: EU-27 
Sursa: Eurostat

Date: EU-27 
Sursa: Eurostat

Date: EU-27 
Sursa: Eurostat
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Proiectul prevede o metodologie mixtă, inclusiv activități la fața locului, cercetare directă și acțiuni de rețea, atât la nivelul orașului, cât și la nivelul UE. EPI va fi implemen-
tat în patru etape:

Abordare EPI

3 Testarea strategiilor de integrare  
ale orașelor1 Analize interculturale interne

Analizele vor urma metodologia Consiliului Europei pe baza Indexului 
orașelor interculturale (ICC). Acest instrument conține indicatori puternici 
pentru a identifica unde se află un oraș în raport cu integrarea interculturală.

4 Pactul European pentru Integrare

La nivel european, partenerii vor lansa Pactul European pentru Integra-
re, care va disemina metodele și rezultatele proiectului pentru a sprijini proce-
sul de integrare a migranților, de asemenea în orașele din afara consorțiului și 
va îmbunătăți proiectul la un nivel mai larg.

Implementarea strategiei va implica participarea diferitor actori ai orașului, 
deoarece sinergia, complementaritatea politicilor și acțiunilor sunt necesa-
re pentru a realiza integrarea. De-a lungul întregului proces, orașele vor fi 
susținute de parteneri tehnici și experți externi cu vastă expertiză în 
domeniu (de ex. Consiliul Europei, Comitetul Științific) prin activități de forma-
re individuale și colective, respectiv de consolidare a capacității.
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Pe baza rezultatelor analizelor, orașele vor fi angajate într-un proces de 
elaborare a politicilor care să genereze strategii de integrare ale 
orașelor, cu sprijinul actorilor locali. Strategiile vor aborda unul sau mai mul-
te dintre următoarele domenii: incluziunea socială, locuințe, accesul la servi-
ciile de bază, inclusiv serviciile de sănătate, schimburile culturale, integrarea 
pe piața muncii.

2 Procesele de elaborare a politicilor
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Obiective și rezultate cheie

OBIECTIVE REZULTATE CHEIE
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1 Până la 20 de actori implicați în fiecare oraș, care sprijină procesul de 
analiză; elaborarea unui raport în fiecare oraș

Organizarea unei Zile a porților deschise, a trei mese rotunde în fiecare 
oraș, deschise participării actorilor locali (ONG-uri, OSC-uri, autorități pub-
lice, entități private și companii care lucrează în domeniul integrării  
și al incluziunii) 

Elaborarea unei strategii de integrare în fiecare dintre orașele partenere; 
organizarea săptămânii de instruire EPI, pregătirea orașelor pentru imple-
mentarea strategiilor în timp util și în manieră eficientă

Evaluarea performanțelor orașelor în legătură cu integ-
rarea resortisanților țărilor terțe prin implementarea unei 
analize interculturale

Selectarea și angajarea actorilor locali, publici și privați, 
pentru a participa la un proces de elaborare a politicilor

Elaborarea strategiilor complete pentru a favoriza in-
tegrarea resortisanților țărilor terțe în zonele prioritare 
identificate în fiecare oraș

2

3

Obiectivul general al proiectului este de a facilita schimbul de cunoștințe și practici între șapte orașe europene (Cartagena, Cluj-Napoca, Dietzenbach, Linkӧping, Lublin, 
Ravenna, Riga) prin crearea unui Pact European care va favoriza integrarea migranților la nivel local. Acest lucru va fi realizat prin dezvoltarea de strategii eficiente, care 
să abordeze unul sau mai multe dintre următoarele domenii, în fiecare dintre orașs: incluziunea socială, locuirea, accesul la servicii de bază, inclusiv servicii de sănătate, 
schimburi culturale, integrare pe piața muncii. Obiectivele specifice ale EPI vor fi:
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Obiective și rezultate cheie

OBIECTIVE REZULTATE CHEIE
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4 Organizarea unui eveniment de lansare și a cinci întâlniri ale Pactului pen-
tru Integrare  per oraș, prezentarea rapoartelor de evaluare

Conferința UE la Milano, o conferință națională per oraș, patru ateliere de 
replicare deschise orașelor și altor autorități locale din afara parteneriatului

Lansarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea stra-
tegiilor de integrare ale orașelor

Creșterea vizibilității proiectului și construirea partene-
riatelor pentru îmbunătățirea metodelor și a rezultatelor 
proiectului la nivel european

5

Crearea website-ului proiectului, patru canale social media (Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter), materiale promoționale (buletine informative 
trimestriale, o broșură, un pliant, patru infografice), trei videoclipuri

Creșterea gradului de conștientizare asupra importanței 
integrării și a mesajelor cheie ale proiectului6
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Program

1. Analiza interculturală la nivelul 
   orașelor (L1 - L7)

2. Procesul de elaborare a politicilor (L8 - L16) 

3.  Proiectarea strategiilor de integrare 
ale orașelor(L12 - L18) 

4. Testarea strategiilor de integrare ale orașelor 
    (L19 - L27) 

5. Modalități de îmbunătățire ale Proiectului EPI (L18 - L30) 

6. Creșterea conștientizării cu privire la integrare (L1 - L30) 

Cronologie globală ianuarie 2020 - iunie 2022 (L1 până la L30)
(L înseamnă lună)

Ianuarie
2020

Iunie
2020

Decembrie
2020

Iunie
2021

Decembrie
2021

Iunie
2022
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Parteneriatul este format din 13 parteneri de proiect 
din opt țări UE (Estonia, Germania, Italia, Letonia, 
Polonia, România, Spania și Suedia):

•  PATRIR  
(România), coordonatorul proiectului 
Consorzio Comunità Brianza 
(Italia), co-coordonatorul proiectului

•  7 orașe UE 
Cartagena, Cluj, Dietzenbach, Linkoping, Lublin, 
Ravenna, Riga

•  4 parteneri tehnici 
Asociación Ciudades Interculturales (Spania),  
Creative Ideas (Letonia), Pro Arbeit (Germania), 
TREE (Estonia) 

Parteneri EPI
Linkoping Riga

Cartagena

Dietzenbach
Ravenna

Cluj

Lublin
Romania
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Parteneri EPI

KREISSTADT

Mitte
ndrin in RheinM

ain

RÎGAS DOMES
IZGLÎTÎBAS,  KULTÛRAS

UN SPORTA DEPARTAMENTS
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