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Cuvânt înainte 
 

Asociația pentru Democrație, 

Educație, Respect 
România, Târgu Jiu, Aleea Teilor, Bl. 2, Ap.14 

www.4ader.ro 

0757063989 

 

Dragă cititorule, 

2021 a fost anul care ne-a oferit ocazia de a reflecta la ceea ce este 

cu adevărat esențial în viață! 

Schimbările impuse de pandemia COVID-19 ne-au oferit experiențe 

de învățare, de adaptare, dar și de regândire a timpului și 

linearității.  

Cele 365 zile ale lui 2021 ne-au demonstrat că cea mai frumoasă 

carte de vizită este să fii OM. Prin prisma acțiunilor de 

antreprenoriat social, a voluntariatului, respectiv prin prisma 

umanității, individul sau comunitatea, a arătat că indiferent de 

dificultatea unei probleme există soluție, iar momentul prezent este 

cel mai valoros cadou oferit zi de zi. 

Asociația pentru Democrație Educație Respect își exprimă public 

admirația și respectul față de toți cei care nu au pus la îndoială 

spiritul comunitar și au depus efort pentru dezvoltarea unei 

societăți sustenabile. 

La începutul unui nou an, ADER  vă transmite cele mai bune urări 

dvs. și familiei dvs. pentru un 2022 care să vă umple de fericire 

simplă, sinceră și de durată!. 

Cu prietenie, 

Echipa ADER 

 

 
 

Cronologie evenimente 
2021 
 

Ianuarie - Iunie  
 Pasivitatea nu oprește bullying-ul! 
 200 de ani de la Revoluția lui Tudor 

Vladimirescu 

 ADERă la voluntariat! 
 Șanse egale tuturor!  
 O carte în plus! 
 Apariție  Volumul 3, nr. 1/2021 

Journal of Research and Innovation 
for Sustainable Society 

 Festivalul Lavandinne 2021, Editia II 
 
Iulie - Decembrie 

 Spectacol de teatru in scop caritabil 
- Totul despre femei 

 Turneul Stradivarius-Odă Bucuriei 
 Dăruiește pentru Viitor! 
 Expozitie: "Sabia Revoluției" 
 Ziua europeană a limbilor 
 Ziua Educației privită prin ochii unui 

elev 
 200 de cărți pentru 200 de ani de 

istorie 
 Apariție Volumul 3,  nr. 2/2021 

Journal of Research and Innovation 
for Sustainable Society 

 Partener proiect “Targu Jiu - 
Capitala Tineretului 2023” 

 Respect Eroilor’89 
 ADERă la un stil de viață sănătos! 
  

 
 

 

 

 

http://www.4ader.ro/
https://www.facebook.com/events/198245335551545/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/602443274252319/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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Repere ADER 

 

Viziune 

Viziunea ADER este o societate în care fiecărei persoane îi este respectat 

dreptul la viață, educație, dezvoltare și participare. 

Misiune  

ADER are o misiune nobilă, de a participa la crearea și dezvoltarea unei 

societăți sustenabile 

Pentru îndeplinirea acestei nobile misiuni ADER are în vedere 

conceperea, organizarea, promovarea şi desfăşurarea de activități şi 

proiecte de educație formală și nonformală în România şi în străinătate 

ce urmăresc pregătirea, formarea şi dezvoltarea continuă a tinerilor şi a 

adulților la nivel personal şi profesional, în vederea atingerii obiectivelor 

personale şi profesionale propuse de către aceştia.  

Asociația promovează valorile care țin de egalitatea de şansă a 

membrilor comunității şi, în acelaşi timp, promovează activități de 

combatere a excluziunii sociale. 

Asociația susține iniţiativele inovative în învăţământ şi cercetare, 

încurajarea excelenţei în educaţie, realizarea de programe destinate 

elevilor şi studenţilor, consilierea studenţilor privind dezvoltarea carierei 

şi sprijinirea integrării proaspeţilor absolvenţi în mediul socio-economic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Valorile în care 
credem 

Democrație 

Democrația este un fenomen 
complex și multidimensional, 
ceea ce determină interpretări 
diverse în definiția sa.  

Cea mai uzitată definiție este 
cea dată de Abraham Lincoln: 
„democraţia este guvernarea 
poporului de către popor şi 
pentru popor”. 

Astfel, se subînțelege faptul că 
sprijinul cetățenilor este 
esențial pentru o democrație 
autentică. 

Educație 

Rolurile multiple pe care 
educația le are asupra 
individului și societății, fac din 
aceasta pilonul societății 
sustenabile. 

Respect 

Societatea este un sistem 
organizat de relații între 
oameni. Indiferent de tipul 
acestora, respectul este 
principiul care stă la baza 
menținerii și dezvoltării 
acestora. 

 

 

Vă așteptăm în echipa ADER să ne ajutăm reciproc, să învățăm lucruri noi 

și să susținem împreună comunitatea din care facem parte! Cum? 
 

# Aplică pentru a fi voluntar ADER   

# Direcționează 3,5%  din impozitul pe venit pentru ADER   

# Propune proiecte pentru ADER   

# Promovează acțiunile ADER  

 # Sponsorizează ADER   

Asociația pentru Democrație, Educație, Respect  
RO86BTRLRONCRT0239526902  

Banca Transilvania, Târgu Jiu  

  

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX1tvfbSpurOGuMM7OTPx8Lw68qqszN_p3XW42vJey2jvBsA/viewform
http://4ader.ro/index.php?page=directioneaza-2-din-impozitul-pe-venit
http://4ader.ro/index.php?page=propunere-proiect
http://4ader.ro/index.php?page=promovare-actiuni
http://4ader.ro/index.php?page=sponsorizari
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Pasivitatea nu oprește bullying-ul! 

-ianuarie - iulie 2021 

 

 

 

 

Scopul proiectului ”PASIVITATEA NU OPREȘTE BULLYING-UL!” este stoparea 

fenomenului de bullying prin implicarea tuturor stakeholderilor: cadre didactice, 

elevi, părinți, comunitate. 

Proiectul ”PASIVITATEA NU OPREȘTE BULLYING-UL!” a fost implementat de 

către Asociatia pentru Democrație Educație Respect, în calitate de Promotor, în 

parteneriat cu Liceul de Arte Constantin Brailoiu din Targu Jiu, Teatrul Elvira 

Godeanu din Targu Jiu și Asociația Research Network on Resources Economics and 

Bioeconomy din Ploiești. 

Proiectul s-a derulat în județele Gorj și Prahova în perioada 11 ianuarie 2021 – 10 

iulie 2021 și a fost finanțat în cadrul apelului  #4 – Conştientizare privind drepturile 

omului şi tratament egal (ongoing), program finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 

2014-2021 și administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. 

În cadrul proiectului au fost cuprinse un număr de 7 activități, dintre care 3 au vizat 

aspecte legate de managementul proiectului, informare și comunicare și dezvoltare 

organizațională, iar 4 activități au fost dedicate beneficiarilor direcți: 

- - desfășurarea unor seminare interactive  (ianuarie  - mai 2021)  

- - workshopuri  (aprilie - iunie 2021) 

- - prezentarea piesei de Teatru “AVIOANE DE HÂRTIE” (martie - iunie 2021) 

- - elaborarea de materiale educaționale  (ianuarie  - aprilie 2021)  

Proiectul și-a depășit indicatorii asumati initial, 2371 de persoane fiind cuprinse in diversele 

activități desfășurate,  

Astfel au fost desfășurate 14 seminare: Pasivitatea nu oprește bullyingul cu un numar de 418 

participanti rezultand o depasire de 39% a acestui indicator.  

Ulterior au fost organizate13 workshopuri cu 877 participanti la care au participat: 

profesori, parinti și elevi din două judete: Gorj si Prahova, rezultand o depasire de 119% a 

acestui indicator.  

Spre finalul proiectului au fost organizate 4 spectacole de teatru de către partenerul Teatrul 

Elvira Godeanu din Targu Jiu cu piesa Avioane de hartie cu un numar de 750 de spectatori.  

In cadrul proiectului a fost realizat filmul “Pasivitatea nu opreste bullying-ul!, ce a fost 

difuzat atât în mediul online cât și de 3 televiziuni.  

Studiul pasivitatea nu opreste bullyingul aparut la Editura Thoth și a fost distribuit 

participantiilor la workshopurile organizate si la scolile implicate in proiect. 

Proiectul s-a desfăsurat in doua Județe: Gorj si Prahova au fost cuprinse in proiect 32 de 

scoli din care 9 din mediul rural si 23 din mediul urban. Au fost curprinsi in proiect 1449 de 

tineri sub 17 ani, 609 persoane cu varsta intre 18-30 ani si 313 peste 30 de ani. Din grupul 

țintă 1414 au fost femei si 967 barbați, 105 elevi s-au declarant romi in cadrul chestionarelor 

completate la înscrierea în proiect. 

Proiectul a permis atat impunatatirea paginii web a aplicantului si realizarea unei variante 

in limba engleza (http://en.4ader.ro/) cat si organizarea a doua actiuni de strangere de 

fonduri: Festivalul Lavandeiin 20 iunie 2021 cu un numar de 210 participanti si Teatrul Totul 

despre femei in data de 8 iulie cu un numar de 116 participanti. Ambele actiuni au permis 

strangerea de fonduri pentru proiectul Daruieste pentru viitor prin care ne dorim sa strangem 

fondurile necesare pentru achizitia de ghiozdane pentru copiii proveniti din familii din medii 

dezavantajate.. 

 

 

http://www.4ader.ro/
https://liceuldeartacb.ro/
https://teatrulelviragodeanu.ro/
https://teatrulelviragodeanu.ro/
https://rebresnet.eu/
https://rebresnet.eu/
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
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Pasivitatea nu oprește bullying-ul! 

 
 

Activități din cadrul proiectului: 

A. Film educativ de scurt metraj realizat sub egida Liceului de Arte Constantin Brailoiu 

din Targu Jiu 

Poate fi vizionat accesând următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=u-4W13RUuYI  

B. Seminare interactive   

https://www.youtube.com/watch?v=W1wmyohlVzE  

C. Workshop-uri   

https://www.youtube.com/watch?v=w6tirG68coE  

https://www.youtube.com/watch?v=oCOESW8OevU&t=5s  

D. Evaluări privind fenomenul de bullying în județele Gorj şi Prahova 

http://4ader.ro/uploads/Studiu%20Jean.pdf  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://liceuldeartacb.ro/
https://liceuldeartacb.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=u-4W13RUuYI
https://www.youtube.com/watch?v=W1wmyohlVzE
https://www.youtube.com/watch?v=w6tirG68coE
https://www.youtube.com/watch?v=oCOESW8OevU&t=5s
http://4ader.ro/uploads/Studiu%20Jean.pdf
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Campania de constientizare:  

ADERă la VOLUNTARIAT! 
 

 

 

Campania de constientizare:  

Șanse egale tuturor!  
 

Campania a vizat constientizarea oamenilor asupra drepturilor si libertăților cetatenesti si a pus accent pe 
protejarea comunitatilor vulnerabile. 
Toate persoanele sunt egale în fața legii! 

Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale interzice 
discriminarea pe orice motiv: sex, rasă, culoare, origine 

etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie 

sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, 
apartenența la o minoritate națională, naștere, dizabilități, 

vârstă sau orientare sexuală. 
Interzicerea discriminării și protecția drepturilor 

fundamentale constituie elemente importante ale ordinii 
juridice și mondiale. Cu toate acestea, discriminarea 

împotriva anumitor grupuri există încă. 

Astfel, este nevoie de o abordare cât mai largă și 
înțelegătoare, combinată cu acțiuni practice direcționate 

în mod direct către persoanele vulnerabile pentru a putea 
facilita introducerea acestora în societate. 

Tu îți cunoști drepturile?  

O carte în plus! 

- Proiect de stimulare a lecturării 

 

 

-Voluntariatul poate fi o experiență motivantă și de neuitat, însă, dat fiind 
numărul mare de posibilități existente, este important să faci alegerea corectă. 

Calitatea experienței pe care o trăiești va influența modul în care vei beneficia de 

această nemaipomenită aventură umană. 

În momentul în care decizi să devii voluntar, trebuie să te întrebi: 

- Care sunt obiectivele și așteptările mele? 
- Cât timp am la dispoziție? 
- În ce tip de acțiuni mi-ar plăcea să mă implic? 
- Ce competențe mă recomandă? 
 

Dacă Asociatia pentru Democratie Educatie Respect corespunde asteptărilor tale, 
aplică la programul de voluntariat completând formularul: 

https://forms.gle/b2tiuxYA8DUXBD2m7 

 

Proiectul ADER O carte în plus!  a avut ca rezultate oferirea a peste 

1000 cărți si 300 cd-uri în cadrul proiectelor si concursurilor derulate 

în anul 2021. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fb2tiuxYA8DUXBD2m7%3Ffbclid%3DIwAR2JSLQ0wS49Jg0HDRxnKu4hFxBYQoX87eq_RSNj84A6InPR70_j-9cWUY0&h=AT2_EDv3DtdzeKp0mRdfHb7WotKwUEPZBIvrvKv8BhOzOA05h_4yLXbkCgTRoWqBR8MetaxheDQue0gW0wgzXaURQ2bS2ha_brY5gIQ1DOu6xTrAzGtM3mfA7OcuExpMEW-3w_pwY6CVRYskIepu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lTd5XXoRPl20rlYy3pnsTpyj71ZacoH_fLmeYopZ1CmpNAf30LvHnHyeBZ9xul776GFXDs-XhXwnNsjYuAFfVkTMwFPpv1rCBOB0hYKQYt2cTgiPEW7KUHAgEDk5sJh96cZjlz04Gg6PeWJE-TBxmHRQ85DP02LRNl9xESlX3g-PhRFHp4kCbPMPX_KcL-RKmah3M
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Apariția Volumului 3, nr. 1/2021 a revistei de cercetare științifică  

Journal of Research and Innovation for Sustainable Society  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/editura.thoth/ 

http://4ader.ro/index.php?page=editura-thoth 

editura.thoth@gmail.com  

 

Journal of Research and Innovation  

for Sustainable Society 

ISSN: 2668-0416 DOI: 10.33727/JRISS 

În martie 2021, sub egida Editurii Thoth, ADER a 
publicat numărul 1/2021 al revistei de cercetare 
științifică Journal of Research and Innovation for 
Sustainable Society (JRISS), , pe care îl puteți vizualiza 

accesând linkul: http://jriss.4ader.ro/?page=curent 

JRISS este un jurnal semestrial (apariții în martie și 

noiembrie), jurnal cu acces deschis, cu evaluare 

efectuată de referenți externi, publicat de Editura 

THOT, România.  

Obiectivul principal al JRISS este promovarea studiilor 

interdisciplinare în inginerie, afaceri și științe sociale. 

Jurnalul publică în engleză și aplică regula evaluării 

peer-review. Jurnalul apare electronic cu ISSN și DOI. 

Autorii își asumă responsabilitatea pentru 

autenticitatea manuscriselor publicate și acordă 

jurnalului dreptul exclusiv de publicare.  

Activitatea editorială este coordonată de Consiliul 

editorial, care este condus de redactorul-șef, prof.univ. 

dr. ing. Ghimisi Ștefan.  

https://www.facebook.com/editura.thoth/
http://4ader.ro/index.php?page=editura-thoth
mailto:editura.thoth@gmail.com
https://jriss.4ader.ro/index.php
https://jriss.4ader.ro/index.php
http://jriss.4ader.ro/?page=curent
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200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu 

Scopul proiectului: promovarea valorilor patriotice în rândul liceenilor prin metode non-formale 

 

  

 

Educația patriotică este o latură importantă a formării unui copil, care contribuie la conturarea identității de neam 

și țară. 

În acest context, proiectul “200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu” finanțat prin programul Start ONG, 

lansat de Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for Tomorrow, Asociația pentru Democrație Educație 
Respect și-a propus să promoveze valorile patriotice în rândul liceenilor din Tg Jiu prin metode non-formale. 

Principalele obiective urmărite prin implementarea proiectului sunt: creșterea interesului elevilor pentru istoria 

românilor, respectarea și promovarea valorilor nationale; cultivarea imaginației și creativității elevilor în 
același timp cu stimularea sentimentului de prețuire a trecutului glorios al poporului român și de mândrie 

patriotică.  

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost peste 150 elevi din clasele a IX – a XII-a de la licee din Tg-Jiu. 

În perioada 05.05-15.06.2021, au avut loc două activități destinate liceenilor: 

1. Concurs de eseuri online cu tematica „200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu”.  Cele mai bune eseuri 

au fost publicate într-un volum cu ISBN, prin Editura Thoth. 

2. Seminar interactiv desfășurat în sălile de curs ale liceelor. 

Expunere scurtă a proiectului: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdePTM_j3q8  

https://www.youtube.com/watch?v=OdePTM_j3q8
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Festivalul Lavandinne, ediția a II-a 
27 iunie 2021 

 

In cadrul Festivalului Lavandei ediția a-II-a organizat de 

Asociatia pentru Democrație Educație Respect, Lavandinne și 

Clubul Rotary din Târgu Jiu, în data de 27 iunie 2021 ora 

18:00, a avut loc un concert de muzică clasică susținut de: 

soprana Diana Gheorghe, mezzosoprana Lăcrămioara Crihana 

și Baritonul Mădălin Claudiu Băban. 

Toate sumele atrase în urma acestui eveniment au fost folosite 
pentru proiectul Dăruiește pentru viitor !, proiect prin copii din 
medii defavorizate, au beneficiat în prima zi de școală de 
ghiozdane pline cu cele necesare unui elev. 
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Totul despre femei  
- Spectacol de teatru în scop caritabil  
 

 

 

Într-un melanj unic, „Totul despre femei” aduce o 
poveste de iubire, una de carieră și una de prietenie, 
plus un conflict puternic stârnit de trei fetite la 
grădiniță.  
„Totul despre femei” – o comedie romantică care te 
pune pe gânduri. 

Sumele atrase în urma acestui eveniment au fost 
folosite pentru proiectul Dăruiește pentru viitor!, 
proiect prin care am putut aduce copiilor din medii 
defavorizate, în prima zi de școală din septembrie 
2021, ghiozdane pline cu cele necesare unui elev. 

 

 

 

 



   

  Pagina 11 din 23 

 

 

Turneul Stradivarius - Odă Bucuriei 

 

Asociația pentru Democrație Educație Respect 
împreună cu Clubul Rotary din Târgu Jiu a 
organizat în 11 august 2021 în Parcul Coloanei 
fără Șfârșit din Târgu Jiu-Turneul Stradivarius 
2021- Odă Bucuriei. 

Parteneri în organizarea evenimentului au fost: 
Toyota Craiova, SC Prodcom SRL, Hotel YMY 
Targu Jiu, Shopping City Târgu Jiu, Protecția.  

Concertul face parte din ediția a XIV-a a 
Turneului Internațional Stradivarius și prezintă 
Simfonia a-IX-a – „Odă Bucuriei” – compusă de 
Ludwig van Beethoven, într-o transcripție 
pentru vioară și pian de Hans Sitt.  

 

 

 

Alexandru Tomescu este un violonist român, 
câștigător a numeroase premii naționale și 
internaționale la festivalurile de muzică clasică. De la 
debutul său din 1985, a susținut peste 200 de concerte 
și recitaluri în 26 de țări. Drept recunoștință,  i-a fost 
acordat de către statul român privilegiul de a cânta pe 
vioara Stradivarius care fusese anterior în posesia 
muzicianului Ion Voicu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

  Pagina 12 din 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma acțiunilor desfășurate de către Asociatia pentru Democratie Educatie Respect și Rotary Club 

Târgu Jiu (Turneul Stradivarius - Odă Bucuriei - 11 august 2021 Târgu - Jiu, Festivalul Lavandinne si 

Spectacolul de teatru Totul despre femei), si a generozității membrilor comunitatii, au fost strânse 

fondurile necesare pentru achiziția a 400 de ghiozdane ce au fost distribuite la începutul anului scolar 

2021-2022 copiilor cu posibilități materiale reduse. 
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Ziua europeană a limbilor 

26 septembrie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ADER, alături de Școala Gimnazială Drăguțești, a sărbatorit ‘’Ziua europeană a limbilor ‘’, aducând încă 
o dată bucurie în sufletul micilor școlari.  
26 septembrie 2021-Ziua Europeană a Limbilor: 20 de ani în slujba diversității lingvistice și culturale. 

Proiectul “Ziua europeană a limbilor” coordonat de 

prof. Mitroi Mariela, desfășurat la Școala 

Gimnazială Dragutesti a promovat diversitatea 

multilingvistică și culturală prin activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare având la bază 

comunicarea într-o limbă străină. 

Activităţile au debutat cu discuţii referitoare la Ziua 
Europeană a Limbilor si semnificatia acesteia. 
Elevii au lucrat apoi pe ateliere, cei mici au realizat 
stegulețe, iar cei mari au realizat afișe și panouri 
tematice. Elevii au completat chestionare despre 
limbile straine, spunându-si părerea despre 
importanța acestora.  

La sfârșitul activităților elevii au învățat câteva 
expresii uzuale în diferite limbi europene: engleză, 
italiană, franceză, spaniolă, germană, portugheză și 
română. 
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"Sabia Revoluției"  

- Expozitie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 28 septembrie - 22 octombrie 2021, la 

Muzeul Județean Alexandru Stefulescu din Târgu Jiu, 

a avut loc expoziția Sabia Revoluției.  

În cadrul expoziție au fost expuse: 

 Sabia lui Tudor Vladimirescu; 

 Proclamația de la Padeș (originală) 

 Tabloul original al lui Teodor Amann care îl 

întruchipează pe marele revoluționar. 

 

Evenimentul a fost organizat de Asociația Democrație 

Educație Respect (ADER), Rotary Club Târgu Jiu, și 

Muzeul Judetean Gorj Alexandru Stefulescu 

 „Am dovedit și cu acest eveniment, dar și cu cel din 
vară, cu concertul de la Coloana fără Sfârșit, că dacă ne 
propunem să realizăm un eveniment, zicem noi, 
important pentru Gorj, reușim.  

Aducerea celor trei exponate de tezaur la Târgu-Jiu, în 
an bicentenar, reprezintă un eveniment important nu 
doar pentru Gorj, ci pentru toată regiunea Olteniei.  

Copiii trebuie să ajungă aici, să vadă cine a fost Tudor și 
să aibă parte de o lecție adevărată de istorie în incinta 
muzeului județean. 

E o provocare pentru toți profesorii de istorie pe care o 
lansez cu această ocazie, ca pe parcursul celor trei 
săptămâni cât durează expoziția să vină să facă o oră de 
istorie lângă tabloul lui Tudor, lângă sabie și lângă 
Proclamație”,  

Ștefan Ghimiși, președintele ADER 
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200 de cărți pentru 200 de ani de istorie 
- proiect dedicat  Zilei mondiale a educației! 

 

 

Sărbătorind ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI, în 

data de 5 octombrie 2021, ADER-Asociatia 

pentru Democratie Educatie Respect a oferit 200 

de cărți pentru primii 200 de vizitatori ai 

Expozitie: "Sabia Revoluției" organizată la Muzeul 

Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu" 

 

 

Ziua Educației privită prin ochii unui elev 

Asociatia pentru Democratie Educatie Respect, alături de Școala 

Gimnazială Drăguțești, au sărbătorit pe 4 octombrie 2021, Ziua 
Educației.  

Proiectul ADER intitulat "Ziua Educației privită prin ochii unui elev" 

are ca principal scop conştientizarea de către elevi a importanţei 
educaţiei pentru dezvoltarea individului în context social şi, implicit, 

pentru dezvoltarea unei societăţi durabile. 

Implementarea proiectului în școală a fost coordonată de prof. inv. 

primar, Ceaușescu Ana-Maria, prof., Pardos Maria, prof., Popescu 
Ovidiu și director, Țimurlea Adriana.  

 

 

 

 

 

Activitățile la care au luat parte elevii claselor a II-a, a V-a și a VII-a 
s-au desfășurat sub forma unor workshop-uri.  

Elevii au vizionat prezentări ppt, au realizat postere, au pictat, au 

desenat și au interpretat jocuri de rol (Dacă aș fi profesor..., 

Profesorul meu este cel mai bun din întreaga lume, Amintirea mea 
preferată de la școală). 

 

https://www.facebook.com/ADERTarguJiu/?__cft__%5b0%5d=AZUpiiDkpJhAx3aU-d3uMfSNx5riGJ6Z7n2ZbUxAWw7UXlKsF7N_SmWysGthgA_NRvTmXWQ65UIAcZ348OxQ_pKBoN3u-1sncx_hGmMpFhkok-zWHa_JsMzYcBXCRIgXLueQFFwP2zQFfPTHlAVPzALW7QM43pNMm7yv7ufp4KSoGNQJeqRMt689SQXSZdkGeFk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ADERTarguJiu/?__cft__%5b0%5d=AZUpiiDkpJhAx3aU-d3uMfSNx5riGJ6Z7n2ZbUxAWw7UXlKsF7N_SmWysGthgA_NRvTmXWQ65UIAcZ348OxQ_pKBoN3u-1sncx_hGmMpFhkok-zWHa_JsMzYcBXCRIgXLueQFFwP2zQFfPTHlAVPzALW7QM43pNMm7yv7ufp4KSoGNQJeqRMt689SQXSZdkGeFk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/muzeulgorj/?__cft__%5b0%5d=AZUpiiDkpJhAx3aU-d3uMfSNx5riGJ6Z7n2ZbUxAWw7UXlKsF7N_SmWysGthgA_NRvTmXWQ65UIAcZ348OxQ_pKBoN3u-1sncx_hGmMpFhkok-zWHa_JsMzYcBXCRIgXLueQFFwP2zQFfPTHlAVPzALW7QM43pNMm7yv7ufp4KSoGNQJeqRMt689SQXSZdkGeFk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/muzeulgorj/?__cft__%5b0%5d=AZUpiiDkpJhAx3aU-d3uMfSNx5riGJ6Z7n2ZbUxAWw7UXlKsF7N_SmWysGthgA_NRvTmXWQ65UIAcZ348OxQ_pKBoN3u-1sncx_hGmMpFhkok-zWHa_JsMzYcBXCRIgXLueQFFwP2zQFfPTHlAVPzALW7QM43pNMm7yv7ufp4KSoGNQJeqRMt689SQXSZdkGeFk&__tn__=kK-R
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Partener proiect “Târgu Jiu - Capitala Tineretului 

2023” 

 

 

 

 

 

 

 

Capitala Tineretului din România este un program-

cadru de tineret, creat la nivel național, ce 

funcționează pe principii similare cu cele ale Capitalei 

Europene a Tineretului (European Youth Capital 

- www.europeanyouthcapital.org).  

Programul le permite organizațiilor de și pentru 

tineret să promoveze temele importante pentru 

categoria socială pe care o reprezintă și ajută 

autoritățile locale să-i identifice problemele și să 

atragă investiții publice și private pentru rezolvarea 

acestora și dezvoltarea ecosistemelor de sprijin. 

Anual, un oraș din România primește, în urma unui 

concurs de concepte, titlul de Capitala Tineretului și 

este sprijinit financiar, respectiv prin formare și 

consultanță, în pregătirea și implementarea 

inițiativelor din dosarul de candidatură 

Orașul Târgu-Jiu aduce în prim-plan conceptul 

#YouthURL (UnLearn, ReLearn, Learn), care are 

drept pilon central învățarea.  

Etapele de dezvățare, reînvățare și învățare cuprind 

activități pentru tineri, dar nu numai: de la voluntariat, 

podcasturi, cursuri, consiliere, aplicații mobile, imnul 

tinerilor, cafenele publice și până la competiții și crearea 

unor spații destinate tinerilor.  

Prioritățile programului #YouthURL sunt structurate pe 4 

direcții de acțiune:  

- stare de bine,  

- acțiunea tinerilor,  

- ecosistemul de tineret, 

- perspectivele tinerilor. 
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Respect Eroilor '89 

 

Liceul de Arte "Constantin Brăiloiu" Târgu Jiu în parteneriat cu: Inspectoratul Scolar Județean Gorj, Teatrul 
Dramatic "Elvira Godeanu" Târgu Jiu, Biblioteca Județeană Christian Tell, Gorj si ADER-Asociatia pentru 
Democratie Educatie Respect a organizat in evenimentul: RESPECT EROILOR '89 

A fost un eveniment dedicat EROILOR, un eveniment inceput 
de minunatul cor ORPHEUS al Liceului de Arte Constantin 
Brăiloiu din Târgu Jiu, condus de doamna profesoara Loredana 
Buliga continuat de povestile lui Velici Toma despre Ion D. Sîrbu 
si carțile lui minunate, iar finalul a fost încununat de un Eseu 
teatral după versurile lui Radu Gyr sustinut de elevii Liceului de 
Arte Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu sub indrumarea lui 
Pompiliu Ciochia.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/998744914330763/?__cft__%5b0%5d=AZWUICChyTYn_fxpGFRxgKeoQswr1vmp0fUCZ2YlXpkE0ZysIeTl_ynTVHbNHDpykMERXHrhvD7wzRCF-3X-qbENWZrYfXvcEwRVSn6kwbbMXjoZ_uvCHsVIfCX_YJ2-G0gC8jyyqb1V9oIj6Hw0EFK51qCbVlMJ6f3QSO-oo_u-obAgjwMdk2I2t-mRMG-piDo&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/Liceul-de-Arte-Constantin-Br%C4%83iloiu-T%C3%A2rgu-Jiu-2067963116821094/?__cft__%5b0%5d=AZWUICChyTYn_fxpGFRxgKeoQswr1vmp0fUCZ2YlXpkE0ZysIeTl_ynTVHbNHDpykMERXHrhvD7wzRCF-3X-qbENWZrYfXvcEwRVSn6kwbbMXjoZ_uvCHsVIfCX_YJ2-G0gC8jyyqb1V9oIj6Hw0EFK51qCbVlMJ6f3QSO-oo_u-obAgjwMdk2I2t-mRMG-piDo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/teatrulelviragodeanutargujiu/?__cft__%5b0%5d=AZWUICChyTYn_fxpGFRxgKeoQswr1vmp0fUCZ2YlXpkE0ZysIeTl_ynTVHbNHDpykMERXHrhvD7wzRCF-3X-qbENWZrYfXvcEwRVSn6kwbbMXjoZ_uvCHsVIfCX_YJ2-G0gC8jyyqb1V9oIj6Hw0EFK51qCbVlMJ6f3QSO-oo_u-obAgjwMdk2I2t-mRMG-piDo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/teatrulelviragodeanutargujiu/?__cft__%5b0%5d=AZWUICChyTYn_fxpGFRxgKeoQswr1vmp0fUCZ2YlXpkE0ZysIeTl_ynTVHbNHDpykMERXHrhvD7wzRCF-3X-qbENWZrYfXvcEwRVSn6kwbbMXjoZ_uvCHsVIfCX_YJ2-G0gC8jyyqb1V9oIj6Hw0EFK51qCbVlMJ6f3QSO-oo_u-obAgjwMdk2I2t-mRMG-piDo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ADERTarguJiu/?__cft__%5b0%5d=AZWUICChyTYn_fxpGFRxgKeoQswr1vmp0fUCZ2YlXpkE0ZysIeTl_ynTVHbNHDpykMERXHrhvD7wzRCF-3X-qbENWZrYfXvcEwRVSn6kwbbMXjoZ_uvCHsVIfCX_YJ2-G0gC8jyyqb1V9oIj6Hw0EFK51qCbVlMJ6f3QSO-oo_u-obAgjwMdk2I2t-mRMG-piDo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ADERTarguJiu/?__cft__%5b0%5d=AZWUICChyTYn_fxpGFRxgKeoQswr1vmp0fUCZ2YlXpkE0ZysIeTl_ynTVHbNHDpykMERXHrhvD7wzRCF-3X-qbENWZrYfXvcEwRVSn6kwbbMXjoZ_uvCHsVIfCX_YJ2-G0gC8jyyqb1V9oIj6Hw0EFK51qCbVlMJ6f3QSO-oo_u-obAgjwMdk2I2t-mRMG-piDo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/events/998744914330763/?__cft__%5b0%5d=AZWUICChyTYn_fxpGFRxgKeoQswr1vmp0fUCZ2YlXpkE0ZysIeTl_ynTVHbNHDpykMERXHrhvD7wzRCF-3X-qbENWZrYfXvcEwRVSn6kwbbMXjoZ_uvCHsVIfCX_YJ2-G0gC8jyyqb1V9oIj6Hw0EFK51qCbVlMJ6f3QSO-oo_u-obAgjwMdk2I2t-mRMG-piDo&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064083702956&__cft__%5b0%5d=AZWUICChyTYn_fxpGFRxgKeoQswr1vmp0fUCZ2YlXpkE0ZysIeTl_ynTVHbNHDpykMERXHrhvD7wzRCF-3X-qbENWZrYfXvcEwRVSn6kwbbMXjoZ_uvCHsVIfCX_YJ2-G0gC8jyyqb1V9oIj6Hw0EFK51qCbVlMJ6f3QSO-oo_u-obAgjwMdk2I2t-mRMG-piDo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064083702956&__cft__%5b0%5d=AZWUICChyTYn_fxpGFRxgKeoQswr1vmp0fUCZ2YlXpkE0ZysIeTl_ynTVHbNHDpykMERXHrhvD7wzRCF-3X-qbENWZrYfXvcEwRVSn6kwbbMXjoZ_uvCHsVIfCX_YJ2-G0gC8jyyqb1V9oIj6Hw0EFK51qCbVlMJ6f3QSO-oo_u-obAgjwMdk2I2t-mRMG-piDo&__tn__=-%5dK-R
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„ADERă la un stil de viață sănătos” 

ADER-Asociatia pentru Democratie Educatie Respect a îmbinat stilul 
de viață sănătos cu magia sărbătorilor de iarnă, astfel a rezultat 
proiectulul „ADERă la un stil de viață sănătos”, finanțat prin programul 
Start ONG, lansat de Kaufland Romania și implementat de Asociația 
Act for Tomorrow. 

60 de elevi din Târgu-Jiu au învățat cum să adopte un stil de viață 
sănătos prin metode non-formale în cadrul a 4 seminare educative 
pentru sănătate susținute de un medic, cu ajutorul voluntarilor. Au 
aflat care sunt principiile ce stau la baza unui stil de viață sănătos și 
cum pot să prevină apariția unor boli cauzate de nutriția precară, lipsa 
orelor de somn și a activității fizice. 

Totodată, la seminare a fost prezent și Moș Crăciun care le-a împărțit 
celor mici alimente sănătoase și pliante cu informații prețioase. 

 

https://www.facebook.com/ADERTarguJiu/?__cft__%5b0%5d=AZU7HeUDbxLtBPH3-8ey-Ia2Mcn9ll6gHBTOj3m-7_BcOPI64USOMaql8NbqyXP_601et4X_B1cQT7LTSiS6MCHbii1IyyMruxdfgKwXVkJVsBYhY0HrPKF03CXCoVyiNPOJSwsEZE_r6rRzdNE1ulrypzpjdSnXEFoB005Cr6vd2MpV8eto3PLWydLC-D810GF2VB9YnKzY7SZUKSvJhIuDOPAp6qn0dh_68fw6F8biSdYZqooSrqq2cuhs9slCrSY&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/kaufland.romania/?__cft__%5b0%5d=AZU7HeUDbxLtBPH3-8ey-Ia2Mcn9ll6gHBTOj3m-7_BcOPI64USOMaql8NbqyXP_601et4X_B1cQT7LTSiS6MCHbii1IyyMruxdfgKwXVkJVsBYhY0HrPKF03CXCoVyiNPOJSwsEZE_r6rRzdNE1ulrypzpjdSnXEFoB005Cr6vd2MpV8eto3PLWydLC-D810GF2VB9YnKzY7SZUKSvJhIuDOPAp6qn0dh_68fw6F8biSdYZqooSrqq2cuhs9slCrSY&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ActforTomorrow/?__cft__%5b0%5d=AZU7HeUDbxLtBPH3-8ey-Ia2Mcn9ll6gHBTOj3m-7_BcOPI64USOMaql8NbqyXP_601et4X_B1cQT7LTSiS6MCHbii1IyyMruxdfgKwXVkJVsBYhY0HrPKF03CXCoVyiNPOJSwsEZE_r6rRzdNE1ulrypzpjdSnXEFoB005Cr6vd2MpV8eto3PLWydLC-D810GF2VB9YnKzY7SZUKSvJhIuDOPAp6qn0dh_68fw6F8biSdYZqooSrqq2cuhs9slCrSY&__tn__=kK-y-R
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Voluntar ADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cei mai activi voluntari ADER  în 

2021: 

 Brandt Georgiana 
 Ciochia Pompiliu  
 Neguleasa Bogdan 
 Tudor Adrian 
 Zaharia Marian 
 Stăncioiu Loredana 
 Bălăcescu Anamaria 
 Bălăeț Andreea 
 Lazăr Andrei Maria Ariana 
 Enea Eliza Raluca 
 Cioclei Anisia Ștefania 
 Geamănu Dorin 
 Lazarevici Srdan 
 Stoianova Mariuta 
 Croicea Stefan 
 Munteanu Iulia 
 Popovici Gheorghe 
 Sbera Irina 
 Surupaceanu Elena 
 Vladoiu Rafel Teodor 
 Stana Ana Maria 
 Rosca Alecsis Dumitru 
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Editura Thoth 

- apariții editoriale în 2021 

 

În anul 2021, sub patronajul Editurii Thoth, afiliată ADER  
au avut loc următoarele apariții editoriale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Misiune 
Înființată în anul 2018, Editura Thoth își 
propune să editeze atât carte educațională 
cât și beletristică. Ne adresăm profesorilor, 
atât din mediul preuniversitar cât și din 
mediul universitar încercând să promovăm 

cele mai bune lucrări realizate. 
Indexarea și promovarea cărților apărute în 
baze de date internaționale constituie una din 
preocupările noastre permanente. 
Editura va sprijinii autorul în organizarea 
uneia sau mai multor lansări de carte. 
 
Redacția 
Prof.univ.dr.ing. Ghimisi Stefan 
Prof.univ.dr. Zaharia Marian 
Prof.univ.dr. Moroianu Gheorghe 
Prof.univ.dr.ing. Cîrțînă Daniela 
Conf.univ.dr. Bălăcescu Aniela 
Conf.univ.dr. Ecobici Nicolae 

Jr.drd. Ghimisi Andrei 
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Principii contabile 

- Asociaţia pentru Democraţie 

Educaţie Respect (ADER) a 

aplicat reglementările 

contabile în vigoare, respectiv 

Ordinul nr. 3103/2017 privind 

aprobarea reglementărilor 

contabile pentru persoanele 

juridice fără scop patrimonial, 

cu modificările ulterioare.  

- Nu au fost înregistrate abateri 

de la principiile şi politicile 

contabile, metodele de 

evaluare şi de la alte prevederi 

din reglementările contabile. 

- Valorile prezentate în situaţiile 

financiare sunt comparabile. 

- Nu există active necorporale 

sau corporale. 

- Politicile folosite de ADER 

asigură furnizarea de informaţii 

relevante pentru nevoile 

utilizatorilor în luarea deciziilor şi 

credibile în sensul că, prezintă 

fidel situaţia financiară a 

întreprinderii. 

- Asociaţia a respectat 

principiile contabile aplicate. 

 

 

 

 

Venituri 

 

- lei Cheltuieli - lei 

Sponsorizări 

 

49.994,00 Comisioane 

bancare 

1669,23 

Donatii (3.5%) 

 

11.224,86 Servicii furnizori 48.660,74 

Venituri din proiecte 

nationale 

14.978,60 Cheltuieli 

publicitate 

2.852,33 

Venituri din studii 

efectuate 

3206,53 Deplasari 14.891,99 

Venituri din proiecte 

internationale 

145.504,70 Cheltuieli cu 

donatii si alte 

cheltuieli fara 

scop patrimonial 

29.789,42 

  Cheltuieli 

salariale (fond 

salarii si CAM) 

94.184,00 

  Cheltuieli chirii 20.000,00 

  Obiecte de 

inventar, 

materiale 

consumabile 

14204,24 

Total  

 

224.908,69 Total 226.251,95 

 

Situație financiară 

2021 
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ADER în presă 

- apariții mass media în 2021 
 

Ianuarie 2021 

https://gorjeanul.ro/ader-targu-jiu-a-lansat-un-proiect-de-prevenire-a-bullying-ului/  

Februarie 2021 

https://www.brancusi360.ro/2021/05/200-de-ani-de-la-revolutia-lui-tudor-vladimirescu/  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/proiectul-pasivitatea-nu-opreste-bullying-ul!-

lans_5322.html  

https://gorjeanul.ro/maine-conferinta-de-lansare-a-proiectului-de-combatere-a-

bullying-ului-initiat-de-ader/  

Martie 2021 

https://gorjeanul.ro/ader-a-demarat-primele-seminare-interactive-sustinute-in-scolile-

din-gorj/  

https://gorjeanul.ro/continua-seria-seminarelor-organizate-in-scoli-de-ader-targu-jiu/  

Mai 2021 

https://sudvest.ro/2021/05/200-de-ani-de-la-revolutia-lui-tudor-vladimirescu/  

https://www.facebook.com/watch/?v=502955077805822  

https://gorjeanul.ro/concurs-de-eseuri-pentru-liceeni-lansat-de-ader-targu-jiu/  

Iunie 2021 

https://www.pandurul.ro/articol/totul-despre-femei-teatru-caritabil-la-targu-

jiu_141454.html  

https://www.gorjonline.ro/festivalul-lavandei-organizat-si-in-acest-an-la-targu-jiu/  

https://www.pandurul.ro/articol/opt-zile-de-festival-la-polata-la-sfarsitul-lunii-

_140998.html  

https://gorjeanul.ro/seminar-despre-revolutia-lui-tudor-vladimirescu-pentru-elevii-cnet-

targu-jiu/  

https://gorjeanul.ro/ader-targu-jiu-a-lansat-un-proiect-de-prevenire-a-bullying-ului/
https://www.brancusi360.ro/2021/05/200-de-ani-de-la-revolutia-lui-tudor-vladimirescu/
https://www.paginaolteniei.ro/articol/proiectul-pasivitatea-nu-opreste-bullying-ul!-lans_5322.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/proiectul-pasivitatea-nu-opreste-bullying-ul!-lans_5322.html
https://gorjeanul.ro/maine-conferinta-de-lansare-a-proiectului-de-combatere-a-bullying-ului-initiat-de-ader/
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https://gorjeanul.ro/seminar-despre-revolutia-lui-tudor-vladimirescu-pentru-elevii-

liceului-de-arte-targu-jiu/  

https://gorjeanul.ro/concert-de-muzica-clasica-la-festivalul-lavandei-de-la-polata/  

https://m.rfi.ro/mediu-121951-festivalul-lavandei-targu-jiu  

Iulie 2021 

https://gorjeanul.ro/turneul-stradivarius-ajunge-din-nou-la-targu-jiu-concertul-pe-11-

august-in-parcul-coloanei-infinitului/  

August 2021 

https://viatagorjului.ro/2021/08/concert-de-exceptie-in-parcul-coloanei-fara-sfarsit/  

https://tele3.ro/2021/08/04/turneul-stradivarius-2021-oda-bucuriei-la-coloana-fara-

sfarsit/  

Septembrie 2021 

https://www.euroolteniainfo.com/sabia-lui-tudor-vladimirescu-si-proclamatia-de-la-

pades-expuse-la-targu-jiu/  

https://www.gorjexpress.ro/foto-expozitie-sabia-revolutiei-la-muzeul-judetean-gorj-

alexandru-stefulescu/  

https://adevarul.ro/locale/targu-jiu/sabia-tudor-vladimirescu-portretul-revolutionarului-

proclamatia-pades-muzeul-judetean-istorie-1_615414345163ec4271c34dd4/index.html  

https://www.radiooltenia.ro/sabia-lui-tudor-vladimirescu-conducatorul-revolutiei-de-la-

1821-va-ajunge-la-targu-jiu/  

https://gorjeanul.ro/daruieste-pentru-viitor-un-proiect-club-rotary-si-ader/  

https://www.gorjbiz.ro/sabia-lui-tudor-vladimirescu-va-fi-expusa-la-targu-jiu/  
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