
                                                                                                                    
                                                 

                                                                           
    

 

 

                 

                

 
 

 
Braila, 09.11.2016                                                                                   

 
In perioada 4-5 noiembrie 2016, a avut loc Conferinta de Lansare a proiectului 

„REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-
1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru 
cetateni”. Evenimentul a fost organizat de catre Primaria comunei Geraci Siculo, din Regiunea 
Sicilia, Italia, in calitate de lider al proiectului.  

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea cooperarii la nivel international in 
vederea promovarii tolerantei intre natiunile care impart acelasi teritoriu, imbunatatirea 
cunostintelor tinerei generatii cu privire la efectele totalitarismului. Prin activitatile sale, proiectul 
isi propune implicarea societatii civile in construirea unei Europe unite, bazate pe valori istorice 
si rememorarea unui trecut comun, aprofundarea dialogului intercultural si promovarea 
tolerantei, solidaritatii, democratiei, egalitatii de sanse si intelegerii reciproce.  

Proiectul REMEDY este implementat in cadrul unui consortiu coordonat de catre 
Primaria Comunei Geraci Siculo, fiind constituit din 10 organizatii din state membre si non-
membre UE, reprezentand administratii publice locale, universitati, agentii pentru dezvoltare 
locala/ regionala, institute de cercetare, organizatii care activeaza in domeniul cultural si al 
cooperarii transfrontaliere, dupa cum urmeaza: ADR SE- Romania, Uniunea Asociatiilor 
„Multicultura”- Polonia, Fundatia Universitara San Antonio- Spania, M2C – Institutul pentru 
Cercetare Media Aplicata de pe langa Universitatea din Bremen-  Germania, Asociatia 
Albaneza a Ecologistilor Industriali - Albania, Asociatia Portugheza in Domeniul Sanatatii, 
Igienei si Sigurantei - Portugalia, Organizatia pentru Dezvoltare Stiintifica  si Practica a 
Studentilor – Bulgaria, Centrul pentru Cooperare Transfrontaliera din Peipsi/Regiunea 
Chudskoe - Estonia, Municipalitatea din Istiea-Aedipsos (Grecia). Directia Judeteana pentru 
Cultura Braila si Muzeul Judetului Buzau au rolul de actori cheie/parteneri asociati, contribuind 
la implementarea activitatilor proiectului.  

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 
- 10 workshopuri implementate la nivelul regiunilor partenere pentru promovarea 

tolerantei, solidaritatii, democratiei, egalitatii de sanse si intelegerii reciproce; 
- 4 vizite de studiu organizate in Italia, Polonia, Estonia si Germania. 
Pentru informatii suplimentare cu privire la proiectul REMEDY, vizitati pagina web 

www.remedyproject.org. Persoana de contact din partea ADR SE este doamna Luiza Tiganus 
– Sef Serviciu Implementare Proiecte, telefon: 0339/732.414, e-mail: luiza.tiganus@adrse.ro.  
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