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CE SE ÎNTÂMPLĂ?

Săptămâna de training a fost organizată între 10-12 mai 2021, cu trei zile de întâlniri cu 
partenerii EPI și o echipă de experți externi, respectiv traineri și specialiști în domeniul 
migrației, integrării, incluziunii, media și de a spune povești, piața muncii și 
participării. Săptămâna de training a fost o oportunitate pentru toți participanții de a 
explora temele de mai sus, de a face schimb de experiență, de a învăța despre bune 
practici din întreaga lume și despre cei care le-au implementat.
Partenerii din cadrul proiectului au identificat  domeniile prioritare în strategii, 
implementarea acestora și problemele aferente. O analiză SWOT a  evidențiat 
punctele forte, slăbiciunile, oportunitățile și amenințările pentru activitățile 
implementate.
Scopul a fost acela de a pregăti orașele (și oficialii și reprezentanții lor) pentru 
implementarea strategiilor într-o manieră eficientă și de a maximiza impactul lor.
Această săptămână a reprezentat pentru participanți o oportunitate de a 
interacționa și de a face schimb de experiență, printr-un mix de lecții față în față, 
jocuri de roluri, și networking informal. Săptămâna de training a inclus trei principale 
evenimente:

După finalul fazei de proiectare, care a culminat cu săptămâna de training, am 
intrat în faza de pilotare a strategiei de integrare a orașelor. Etapa de elaborare 
și întregul procesul de pilotare vor fi executate prin aplicare pașilor de mai jos:

1. Organism de coordonare (iunie 2021 - martie 2022): crearea unui grup de
experți la nivel de oraș, format din echipa locală de proiect, partenerii tehnici EPI
și experți selectați, care vor superviza implementarea strategiei.
2. Evenimentul de lansare (iulie 2021): 1 per fiecare oraș EPI, având ca scop disemi-
narea informației despre care sunt acțiunile principale ce vor fi implementate ca
parte din strategia de integrare
3. Pactul de Integrare al Orașelor (iulie 2021 - martie 2022): lansarea acțiunilor
pilot stabilite și dedicate îmbunătățirii politicilor și măsurilor de integrare ale
orașelor EPI și supervizării lor grație muncii depuse de Comitetul Orașului,
format din actori locali interesați (publici și privați), relevanți pentru succesul
implementării strategiei.

În ceea ce privește implementare strategiilor, aceasta va fi evaluată prin utiliza-
rea următorilor indicatori și întrebări asociate: 

FAPTE ȘI CIFRE - 
            Atlasul Migrației

PILOTAREA STRATEGIEI DE INTEGRARE A ORAȘELOR 

Migrația rămâne una dintre cele mai importante preocupări pentru cetățenii din 
UE. Prin a face datele despre migrația globală ușor de accesat și folosit, Atlasul 
Migrației 2020 abordează una dintre prioritățile Comisiei Europene pentru 
următoarele decenii. 
Atlasul Migrației unește date armonioase, actuale și validate despre statusul 

migratiei și  demografia în cele 27 de state membre ale UE și 171 de țări și teritorii 
din afara UE. 

Accesați Atlasul aici:

1. Peer Review Meeting, în cadrul căreia reprezentanții orașelor au avut oportuni-
tatea să prezinte strategiile pe care le-au elaborat. Toți partenerii EPI au avut
oportunitatea să facă schimb de idei și bune practici, precum și să participe la
workshop-uri care le-au oferit cunoștințe și competențe utile în etapa de pilota-
re a proiectului.

2. Workshop-uri de training, în cadrul căreia au fost invitați reprezentanți ai
organizațiilor publice și private cu scopul de a oferi diferite puncte de vedere pe
subiecte care sunt relevante pentru migrație și integrare. În mod special au fost
invitați  reprezentanți ai orașelor cu experiență în integrarea migranților să împ-
ărtășească modul în care au reușit ei să depășească principalele probleme.

3. Întâlnirea Comitetului Științific EPI, format din experți selectați care susțin
orașele în elaborarea și implementarea strategiilor lor de integrare. În timpul
acestei sesiuni, experții au participat la o sesiune de prezentări ale strategiilor
de integrare făcute de orașele participante, au oferit feedback-ul lor general
reprezentanților orașelor și au setat limitele colaborării interne pentru o evalua-
re și validare eficientă a strategiilor.

Dimensiune 
RELEVANTA

EFICACITATE

SUSTENABILITATE

EFICIENȚA

COERENTA

IMPACT

Principala întrebare pentru evaluare
Sunt acțiunile potrivite pentru context?

 Contribuie acțiunile la atingerea scopurilor orașului?

Sunt acțiunile făcute să reziste pe termen lung? 
 Îsi foloseste orașul resursele în mod corespunzător?

Se aliniază acțiunile cu actorii locali interesați și 
comunitățile? 

Creează acțiunile o schimbare reală și pozitivă?

https://migration-demography-tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-migration/
https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819
https://www.instagram.com/EPI_EuropeanPact4Integration/
https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/
https://twitter.com/epi_pact
https://epi-project.com/en/

