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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, 

Găsirea lucrurilor bune de sărbătorit în 2020 ar putea părea o 

provocare dificilă și totuși 2020 este anul care ne-a dat o lecție! 

 În procesul de găsire a soluțiilor viabile pentru o societate 

sustenabilă, antreprenoriatul social pare a fi soluția optimă 

datorită modului în care este reprezentat și abordat individul sau 

comunitatea, respectiv prin prisma umanității, a personalității cu 

efecte pozitive în abordarea și rezolvarea problemei sociale sau a 

situației de dificultate a individului sau comunității.  

Contribuția importantă pe care o oferă ONG-urile în cadrul 

comunităților noastre a fost, pe bună dreptate, în centrul atenției 

publice în acest an și suntem incredibil de mândri de personalul 

nostru, de voluntari și de oamenii pe care îi sprijinim pentru 

gestionarea atât de bună în astfel de circumstanțe dificile. 

În timp ce privim spre noul an cu optimism, Asociația pentru 

Democrație Educație Respect vă transmite cele mai bune urări dvs. 

și familiei dvs. pentru un 2021 fericit și sănătos. 

 

Cu prietenie, 

Echipa ADER 

 

 

Cronologie evenimente 

2020 
 

Ianuarie - Iunie  

 Lansare de carte 
 Studiu sociologic  

 Salvăm Îngerii Albi 
 TEDx Târgu Jiu – partener 

ADER 
 Achiziționare aparat genetic  – 

partener ADER 

 Apariție  nr. 1/2020 Journal of 
Research and Innovation for 
Sustainable Society 

 Implementare proiect Alături de 
bunici! 

 Festivalul Lavandei, Editia I 

 
Iulie - Decembrie 

 Implementare proiect  Din dragoste 
pentru Brâncuși! 

 Campanie: EU IES LA VOT -

alegerile locale 27 septembrie 2020 

 Dreptate pentru păduri 

 Apariție  nr. 2/2020 Journal of 
Research and Innovation for 
Sustainable Society 

 Campanie: EU IES LA VOT - alegerile 
parlamentare -6 decembrie 2020 

 Actiune promovare Voluntariat-5 
decembrie Ziua Internationala a 

voluntariatului 

 Dăruiește pentru viitor - partener 

ADER 

 ADER e “Secret Santa” pentru tine 
 Cel mai frumos brad de Crăciun 

 

 

 

 

 

 

http://www.4ader.ro/
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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 2%  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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Lansare de carte 

-20 februarie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADER a organizat Joi, 20.02.2020 ora 17,00, la Biblioteca 
Județeană Christian Tell, lansarea cărții: Managementul 
proiectelor. Concepte fundamentale, autori Marian Zaharia și 
Bălăcescu Aniela. 

Managementul proiectelor presupune cunoașterea prealabilă a 

conceptelor, instrumentelor și tehnicilor necesare pentru 

planificarea, realizarea, corelarea, coordonarea și monitorizarea 

unui set de activități prin care se urmărește atingerea unor 

obiective și obținerea unor rezultate concrete, măsurabile, în 

contextul limitării resurselor și timpului. 

Cartea “Managementul proiectelor. Concepte fundamentale” oferă 

o sursă de învățare a cunoștințelor necesare pentru o abordare 

profesionistă și eficientă a situațiilor relevante în implementarea 

proiectelor cu finanțare internă sau externă.   

Prin intermediul acestei cărți, cititorii sunt provocați să cerceteze, 

să identifice întrebările corecte și să găsească cele mai bune 

răspunsuri care conduc la dezvoltarea abilităților practice în 

gestionarea activității manageriale.  

 



   

  Pagina 5 din 21 

   
 

Studiu sociologic cu privire la 

așteptările privind viitorul 

comunității, al cetățenilor 

din municipiul Târgu Jiu. 

20 ianuarie - 26 februarie 2020 
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Salvăm Îngerii Albi  
– campanie strângere de fonduri pentru susținerea 

cadrelor medicale în lupta cu COVID-19 

 

 

„Prin lansarea proiectului Salvăm Îngerii Albi ! intenționăm 

să asigurăm echipamente de protecție pentru medicii din 

spitalele din Județul Gorj și alte investiți necesare pentru a 

crește șansele de vindecare ale pacienților infectați cu noul 

virus! Fiecare ajutor oferit acum va face diferența în 

salvarea pacienților și protecția  personalului 

medical.  Facem un apel la umanitate și la solidaritate, să 

fim uniți pentru sănătate!“, a precizat Ştefan Ghimişi, 

președintele ADER. 

Pe data de 01 mai 2020, în urma donațiilor primite, ADER 

a predat Spitalului de Urgentă din Târgu Carbunesti 1000 

de măști cu trei pliuri și 1000 de mănuși sterile. 
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TEDx Târgu Jiu – partener ADER 

15 februarie 2020  ·    http://www.tedxtargujiu.ro/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziționare aparat genetic – partener ADER 
 

Acest laborator genetic va ajuta la diagnosticarea în timp util și a 

altor afecțiuni medicale grave, fapt care nu era posibil până acum 

în unitățile sanitare din Gorj. Achiziționarea laboratorului genetic a 

presupus un efort financiar important, care a fost posibil pentru că 

mai multe entități și oameni de afaceri au sprijinit inițiativa 

Asociației Oamenilor de Afaceri Gorjeni 2017. Sperăm să rămânem 

împreună, și după finalizarea acestui proiect, pentru că e nevoie de 

aportul nostru comun, în multe alte domenii. - Lelius Stănușoiu, 

președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Gorjeni 2017 

Despre TEDx, x = eveniment organizat independent 

În spiritul ideilor care merită răspândite, TEDx este un program de evenimente locale, auto-organizate, 

care reunesc oamenii pentru a împărtăși o experiență asemănătoare TED. 

 La un eveniment TEDx, videoclipul TED Talks și difuzoarele live se combină pentru a provoca discuții 

profunde și conexiune. Aceste evenimente locale, auto-organizate sunt denumite TEDx, unde x = 

eveniment TED organizat independent. Conferința TED oferă îndrumări generale pentru programul TEDx, 

dar evenimentele individuale TEDx sunt auto-organizate. (Sub rezerva anumitor reguli și reglementări.) 

 

  

  

 

https://www.facebook.com/tedxtargujiu/posts/171760547576958?__cft__%5b0%5d=AZW3pp3F-dToTKJ82lsRpROWWisMzj0eJoQl9Ar4uNslPd4PxYFFcUd0MLuLiGMKXTcrhuHRok6CO54OFddWOnX0TC99zo0Tfppiuqwfk3XboCinSxp1Elj-zk-_B3UPbrkaIC4F-W6-yewkanYlOSkAlskd-ughERhN6gkYs4A3GNXUUKq-B-5tUxB-HsCgeipf9pN5KXPb2JghCeNzRFtv5xhHo8qYq9_EiSXnqZhKCw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
http://www.tedxtargujiu.ro/
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Apariția nr. 1/2020 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 2020, sub egida Editurii Thoth, ADER a 
publicat numărul 1/2020 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
http://jriss.4ader.ro/?page=curent
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Alături de bunici!  (aprilie – mai 2020) 

 

 

 

180 de pachete cu alimente si articole de igiena au fost oferite la 90 de persoane cu varsta intre 

65 si 93 de ani fara sustinatori, din localitățile Drăguțești și Târgu Cărbunesti în perioada aprilie 

- mai 2020. Am incercat astfel să fim alături de cei care au nevoie de sprijinul nostru! 

Proiectul Alaturi de bunici a fost derulat de Asociația pentru Democrație, Educație, Respect și 

finanțat prin programul „Start ONG”, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația 

Act for Tomorrow. 

Multumim celor care au sprijinit proiectul si au fost alături de noi! 

#Ader, #StartONG, #ImplicareaFaceDiferenta, #KaufandRomania #ActforTomorrow 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ader?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8qck4ZpYDsXIPZWHSUQvXKobT9zsOjZtWnTFl5yOISt597mMC9QqpssdDLpWFp-Cofv5Vxs_ay_2B4vcTefzeRFb4Xr1aglV7EUg8aJg8DiFc6rBkLanvpKrLsvKbA0ZtQM9O5Mhot905GswRDcbK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/startong?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8qck4ZpYDsXIPZWHSUQvXKobT9zsOjZtWnTFl5yOISt597mMC9QqpssdDLpWFp-Cofv5Vxs_ay_2B4vcTefzeRFb4Xr1aglV7EUg8aJg8DiFc6rBkLanvpKrLsvKbA0ZtQM9O5Mhot905GswRDcbK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/implicareafacediferenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8qck4ZpYDsXIPZWHSUQvXKobT9zsOjZtWnTFl5yOISt597mMC9QqpssdDLpWFp-Cofv5Vxs_ay_2B4vcTefzeRFb4Xr1aglV7EUg8aJg8DiFc6rBkLanvpKrLsvKbA0ZtQM9O5Mhot905GswRDcbK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kaufandromania?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8qck4ZpYDsXIPZWHSUQvXKobT9zsOjZtWnTFl5yOISt597mMC9QqpssdDLpWFp-Cofv5Vxs_ay_2B4vcTefzeRFb4Xr1aglV7EUg8aJg8DiFc6rBkLanvpKrLsvKbA0ZtQM9O5Mhot905GswRDcbK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/actfortomorrow?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8qck4ZpYDsXIPZWHSUQvXKobT9zsOjZtWnTFl5yOISt597mMC9QqpssdDLpWFp-Cofv5Vxs_ay_2B4vcTefzeRFb4Xr1aglV7EUg8aJg8DiFc6rBkLanvpKrLsvKbA0ZtQM9O5Mhot905GswRDcbK&__tn__=*NK-R
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Festivalul Lavandei, ediția I 

 

Primul festival al Lavandei a avut loc pe 20 iunie 
2020 în localitatea Polata, din municipiul Târgu Jiu, 
în plantația de lavandă care îi aparține Anei Neagu, 
cea care deține brandul „Lavandinne“.  

Evenimentul a fost organizat de Clubul Rotary din 
Targu Jiu, în parteneriat cu Asociația pentru 
Democrație Educație Respect și „Lavandinne“. 

„Ne propunem să promovăm produsele și 
antreprenorii locali. Vrem să petrecem o seară 
frumoasă și să profităm de înflorirea lavandei. Vor 
fi asugurate regulile impuse de pandemia cu care 
ne confruntăm“, a spus Ștefan Ghimiși, 
președintele Asociației pentru Democrație Educație 
Respect. 
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Din Dragoste pentru Brâncuși! 

- septembrie - octombrie 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociatia pentru Democratie Educatie Respect (ADER) a implementat în perioda 15 septembrie -

15 octombrie 2020 proiectul Din dragoste pentru Brâncuși! 

Proiectul Din dragoste pentru Brâncuși, a fost finantat prin programul Start ONG, iar scopul 

acestuia: cunoasterea de către copiii din Gorj a moștenirii lăsată de marele sculptor Constantin 

Brâncuși. S-au organizat ateliere de pictură și lectii interactive lângă principalele opere 

brâncușiene din Târgu Jiu, peste 300 de copii beneficiind de acestea. 

Start ONG este un program lansat de Kaufand România si implementat de Asociatia Act for 

Tomorrow 
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Campanie online:  Eu Ies la Vot!  

Alegerile locale, 27 septembrie 2020 

 
Mesajul ADER: 
Duminica 27 septembrie 2020 poti decide viitorul tău!  
Voteaza pentru viitor si decide ce e mai bine pentru tine  
Fiecare VOT contează! 
Nu lăsa pe alții să decidă pentru tine! 
 

 
https://www.facebook.com/ADERTarguJiu/videos/664293814501480 

 

 

Dreptate pentru păduri!  

ADER – membru Grup civic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fffff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 noiembrie 2020, Valea Sohodolului - DREPTATE PENTRU PADURI! 

(protest împotriva exploatărilor ilegale de lemn din Gorj și din țară. Gorjul 

se află în topul județelor cu cele mai multe defrișări ilegale.  

Asociatia pentru Democratie Educatie Respect s-a alăturat celorlalte 

organizatii ale societății civile pentru a cere: DREPTATE PENTRU PĂDURI ! 

„În România se taie anual peste 31 milioane de metri cubi de lemn din 

care mai mult de 20 de milioane sunt tăieri ilegale. Cerem autorităților să 

ia măsuri urgent împotriva tăierilor ilegale, iar pădurile să fie protejate, 

așa cum există în multe țări europene. Odată tăiate, pădurile nu mai pot 

fi aduse înapoi! Hoții de lemne sunt de neoprit: au ucis în ultimii ani șase 

pădurari și au agresat peste 200. Cerem dreptate pentru pădurarii care 

au fost uciși de hoții de lemne! 

În Gorj există numeroase abateri de la lege și dorim prin acțiunea 

noastră, să atragem atenția asupra acestor aspecte, autorităților și 

instituțiilor abilitate.” 

Participanți: Asociația „Pleniceanu”, Asociația „Detecții Gorj”, Asociația 

„Arca Lex”, Alianța Românilor de Pretutindeni, ADER - Asociația pentru 

Democrație, Educație, Respect, Asociația Concesionarilor „Corneșul 

Mare” Rânca-Gorj, Asociația „Team for Next Generation”, TransaTravel, 

Grupul Fermierilor Gorjeni, Organizația Special Friends, dar și alți gorjeni 

care au înțeles importanța acestor acțiuni. 
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Apariția nr. 2/2020 a revistei de cercetare științifică 

Journal of Research and Innovation for Sustainable 

Society  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanie online:  Eu Ies la Vot!  

Alegerile parlamentare, 6 decembrie 2020 

 
Mesajul ADER: 
Alege pentru viitor! 
Votul este important pentru viitorul fiecăruia dintre noi. 
Nu lăsa pe altii să decidă pentru tine. 
Adevărata schimbare începe cu fiecare dintre noi !!!! 
 

 
https://www.facebook.com/ADERTarguJiu/videos/664293814501480 

 

În noiembrie 2020, sub egida Editurii Thoth, ADER a 
publicat numărul 2/2020 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.  

http://jriss.4ader.ro/?page=curent
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Campanie online de promovare a Voluntariatului 

5 decembrie 2020  

Ziua internațională a voluntarilor 

 

Mesajul ADER: 

Dragi voluntari, 

Echipa ADER vă felicită cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntarilor și vă mulțumește pentru implicarea și 
generozitatea voastră! 

Împreună suntem mai puternici! 

https://www.facebook.com/100000895475527/videos/3794105653962580/ 

 

 

 

Ziua internaţională a voluntarilor (International Volunteer Day - IVD) este sărbătorită, în fiecare an, la 5 
decembrie. Tema din acest an este "Together We Can Through Volunteering" 

Anul acesta a fost un an în care a fost nevoie, cu atat mai mult, de spiritul voluntarilor, iar acestia au fost 
foarte activi în lupta cu efectele pandemiei. 

"MULŢUMIM voluntari pentru că aţi fost în prima linie a răspunsului COVID-19 şi aţi abordat provocările 
pandemiei, v-aţi asigurat că toată lumea rămâne în siguranţă şi pentru că aţi fost acolo pentru oameni şi 
planetă!" 

Anul trecut Asociatia pentru Democratie Educatie Respect a organizat, cu prilejul Zilei Voluntariatului, 
proiectul O mână pentru voluntariat.  

Cu siguranta e nevoie de fiecare dintre noi pentru a schimba lucrurile in bine. 

 

https://www.facebook.com/ghimisi.stefan/videos/3794105653962580/?__cft__%5b0%5d=AZXd2y7QBxrwrYtWCTyjEXfd7nguJR2fqGzaz9EDonOYjZeXppepCS8ygncZqba4EtMNDaex9SfcTPg0oGzIt6SHXqHMwwXpoq5zcFVv7nRlBHg3oS8WFxV0UmdkyHHKgXfRfQhwC3wdt8CV-66urAyIm82Ur5mt7sebebatkRQubnK9ZR07_8rOq3l2czob79SuvjFWRQiun7D_lncDQhgk&__tn__=-UK-R
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Dăruiește pentru viitor! – partener ADER 

20 decembrie 2020 

Alături de promotorul proiectului Dăruiește pentru viitor!, ADER a 
participat la oferirea unor tablete copiilor din familii social vulnerabile, 
asigurându-se accesul la internet pentru acestea și implicit accesul la 
educație pentru copii. 
 

 

ADER e “Secret Santa” pentru tine!  
Eveniment online,  18 -24 decembrie 2020 
 
Un zâmbet pe chipul prietenilor este cel mai frumos cadou pe care și-l dorește oricine! 
Chiar dacă contextul pandemic ne-a izolat în casă, echipa ADER s-a întrebat De ce să nu ne distrăm și 
virtual? Astfel că a fost organizat un concurs online de felicitări de Crăciun, iar 20 autori au primit  
cadouri din partea ADER! 
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Cel mai frumos brad de Crăciun!  
Eveniment online 

18 -26 decembrie 2020 
 

Concursul online Cel mai frumos brad de Crăciun a constat în postarea pe pagina Facebook a ADER 
a unei poze cu bradul de Crăciun, iar primii 20 autori ai pozelor cu cele mai multe likeuri au castigat 
cadouri surpriză. 
 
Conditiile concursului:  
Fotografia să sugereze cel mai frumos brad împodobit de Crăciun și să fie original. 
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Voluntar ADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cei mai activi voluntari ADER  în 

2020: 

 Bălăcescu Anamaria 
 Bălăet  Maria 
 Brandt Georgiana  
 Căpriță Nicușor Daniel 
 Diaconescu Marian Petre 
 Diaconescu Mălina 
 Geamănu Dorin 
 Lazarevici Srdan 
 Lazăr Andrei Maria Ariana 
 Moroianu Emil  
 Neguleasa Bogdan 
 Neguleasa Radu  
 Niță Ionuț 
 Roșu Iosif 
 Stăncioiu Loredana 
 Stoianova Mariuta 
 Zaharia Marian 
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Editura Thoth 

- apariții editoriale în 2020 

 

În anul 2020, sub patronajul Editurii Thoth, afiliată ADER  
a avut loc următoarea apariție editorială: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica este o știință care se bazează foarte mult pe raționamente, pe gândire logică.  

Pentru a putea face raționamente este obligatoriu să fie cunoscute și înțelese noțiunile matematice și 

teoremele în care acestea apar.  

Această lucrare conține majoritatea noțiunilor, teoremelor și regulilor care se folosesc în rezolvarea 

problemelor de matematică din gimnaziu. Pentru o învățare mai ușoară am însoțit teoria de exemple.  

Matematica pe înțelesul tuturor se adresează elevilor de gimnaziu care întâmpină dificultăți în studiul 

matematicii.  

Autorii 

 
 

Misiune 
Înfințată 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 

 

49.650 Comisioane 

bancare 

400,01 

Donatii (2%+3.5%) 

 

8.689,83 Servicii furnizori 16.027,80 

Venituri din donatii 

TedX 

 

6.000 Cheltuieli 

publicitate 

22.134,67 

Venituri din studii 

efectuate 

3.150 

 

Deplasari 2.167,78 

  Cheltuieli cu 

donatii si alte 

cheltuieli fara 

scop patrimonial 

28.296,31 

Total  

 

67.489,83  Total 69.026,57 

 

Situație financiară 

2020 

 



   

  Pagina 20 din 21 

   
 

ADER în presă 

- apariții mass media în 2020 
 

https://gorjeanul.ro/lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana/  

https://gorjeanul.ro/ader-a-lansat-campania-salvam-ingerii-albi-cu-un-singur-sms-

ajutam-spitalele-din-gorj/  

https://viatagorjului.ro/2020/05/donatie-pentru-spitalul-covid-19-de-la-targu-

carbunesti/  

https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Salvati-ingerii-albi  

https://gorjeanul.ro/ader-strange-donatii-pentru-spitalul-targu-carbunesti/  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/ader-a-donat-manusi-si-masti-spitalului-targu-

carb_4049.html  

https://gorjeanul.ro/ader-a-donat-spitalului-covid-de-la-carbunesti/  

https://infogorj.ro/ader-a-donat-spitalului-covid-de-la-carbunesti/  

https://www.gorj24.com/se-strang-bani-pentru-a-cumpara-materiale-de-protectie-

pentru-spitalul-covid-carbunesti/  

http://www.tvsud.ro/sondaj-de-ultima-ora-cine-ar-putea-candida-la-primaria-targu-

jiu.html  

https://www.radiotargujiu.ro/sondaj-cine-va-fi-primarul-municipiului-targu-jiu-daca-

duminica-viitoare-vor-fi-alegeri-ce-partid-prefera-targujienii-in-consiliul-local/  

https://www.agerpres.ro/social/2020/06/11/gorj-prima-editie-a-festivalului-lavandei-se-

va-desfasura-marti-la-polata--520947  

https://gorjeanul.ro/ader-a-oferit-pachete-cu-alimente-la-45-de-varstnici-din-

dragutesti/  

https://sudvest.ro/2020/05/alaturi-de-bunici-in-perioada-dificila/  

https://infogorj.ro/foto-pachete-din-partea-ader-pentru-45-de-varstnici-din-targu-

carbunesti/  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/ader-zeci-de-varstnici-au-primit-produse-

alimentar_4085.html  

https://sudvest.ro/author/oltenianews/  

https://gorjeanul.ro/pachete-cu-alimente-pentru-varstnicii-din-carbunesti-si-dragutesti/  

https://www.pandurul.ro/articol/pachete-cu-alimente-pentru-batranii-din-doua-

local_123099.html  

https://gorjeanul.ro/lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana/
https://gorjeanul.ro/ader-a-lansat-campania-salvam-ingerii-albi-cu-un-singur-sms-ajutam-spitalele-din-gorj/
https://gorjeanul.ro/ader-a-lansat-campania-salvam-ingerii-albi-cu-un-singur-sms-ajutam-spitalele-din-gorj/
https://viatagorjului.ro/2020/05/donatie-pentru-spitalul-covid-19-de-la-targu-carbunesti/
https://viatagorjului.ro/2020/05/donatie-pentru-spitalul-covid-19-de-la-targu-carbunesti/
https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Salvati-ingerii-albi
https://gorjeanul.ro/ader-strange-donatii-pentru-spitalul-targu-carbunesti/
https://www.paginaolteniei.ro/articol/ader-a-donat-manusi-si-masti-spitalului-targu-carb_4049.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/ader-a-donat-manusi-si-masti-spitalului-targu-carb_4049.html
https://gorjeanul.ro/ader-a-donat-spitalului-covid-de-la-carbunesti/
https://infogorj.ro/ader-a-donat-spitalului-covid-de-la-carbunesti/
https://www.gorj24.com/se-strang-bani-pentru-a-cumpara-materiale-de-protectie-pentru-spitalul-covid-carbunesti/
https://www.gorj24.com/se-strang-bani-pentru-a-cumpara-materiale-de-protectie-pentru-spitalul-covid-carbunesti/
http://www.tvsud.ro/sondaj-de-ultima-ora-cine-ar-putea-candida-la-primaria-targu-jiu.html
http://www.tvsud.ro/sondaj-de-ultima-ora-cine-ar-putea-candida-la-primaria-targu-jiu.html
https://www.radiotargujiu.ro/sondaj-cine-va-fi-primarul-municipiului-targu-jiu-daca-duminica-viitoare-vor-fi-alegeri-ce-partid-prefera-targujienii-in-consiliul-local/
https://www.radiotargujiu.ro/sondaj-cine-va-fi-primarul-municipiului-targu-jiu-daca-duminica-viitoare-vor-fi-alegeri-ce-partid-prefera-targujienii-in-consiliul-local/
https://www.agerpres.ro/social/2020/06/11/gorj-prima-editie-a-festivalului-lavandei-se-va-desfasura-marti-la-polata--520947
https://www.agerpres.ro/social/2020/06/11/gorj-prima-editie-a-festivalului-lavandei-se-va-desfasura-marti-la-polata--520947
https://gorjeanul.ro/ader-a-oferit-pachete-cu-alimente-la-45-de-varstnici-din-dragutesti/
https://gorjeanul.ro/ader-a-oferit-pachete-cu-alimente-la-45-de-varstnici-din-dragutesti/
https://sudvest.ro/2020/05/alaturi-de-bunici-in-perioada-dificila/
https://infogorj.ro/foto-pachete-din-partea-ader-pentru-45-de-varstnici-din-targu-carbunesti/
https://infogorj.ro/foto-pachete-din-partea-ader-pentru-45-de-varstnici-din-targu-carbunesti/
https://www.paginaolteniei.ro/articol/ader-zeci-de-varstnici-au-primit-produse-alimentar_4085.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/ader-zeci-de-varstnici-au-primit-produse-alimentar_4085.html
https://sudvest.ro/author/oltenianews/
https://gorjeanul.ro/pachete-cu-alimente-pentru-varstnicii-din-carbunesti-si-dragutesti/
https://www.pandurul.ro/articol/pachete-cu-alimente-pentru-batranii-din-doua-local_123099.html
https://www.pandurul.ro/articol/pachete-cu-alimente-pentru-batranii-din-doua-local_123099.html
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https://www.gorj24.com/festivalul-lavandei-in-premiera-la-targu-jiu/  

https://www.igj.ro/headlines/primul-festival-al-lavandei-din-gorj-participantii-se-pot-

fotografia-intr-un-decor-de-vis.html  

https://www.euroolteniainfo.com/festivalul-lavandei-la-targu-jiu/  

https://www.pandurul.ro/articol/festivalul-lavandei-la-targu-jiu_124636.html  

https://presshub.ro/zeci-de-cultivatori-au-participat-la-primul-festival-al-lavandei-gds-

ro-99510/  

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

https://www.gorjonline.ro/festivalul-lavandei-organizat-pentru-prima-data-la-targu-jiu-

locatia-este-desprinsa-din-basme/  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/festivalul-lavandei-ocazia-minunata-de-a-

cunoaste-_4192.html  

https://www.gorjonline.ro/prima-editie-a-festivalului-lavandei-de-la-targu-jiu-un-real-

succes-atmosfera-de-basm-i-a-incantat-pe-vizitatori/  

https://www.radiooltenia.ro/festivalul-lavandei-la-targu-jiu-prima-editie/ 

https://gazetadestiri.ro/festivalul-lavandei-din-judetul-gorj-va-avea-loc-pe-16-iunie-la-

polata/ 

https://www.sgorj.ro/festivalul-lavandei-la-targu-jiu/ 

https://gorjeanul.ro/din-dragoste-pentru-brancusi-continua-atelierele-de-desen-pentru-

copii/  

https://sudvest.ro/2020/09/din-dragoste-pentru-bramcusi/ 

https://www.radioinfinit.ro/1020-din-dragoste-pentru-brancusi-ateliere-de-pictura-si-

lectii-interactive-in-parcurile-din-targu-jiu/ 

https://www.gorjonline.ro/atelier-de-pictura-pentru-copii-sambata-in-parcul-central-

targu-jiu/ 

https://www.paginaolteniei.ro/articol/din-dragoste-pentru-brancusi-ateliere-de-pictura-

s_4472.html 

https://infogorj.ro/noi-ateliere-de-desen-pentru-copii-duminica-in-parcul-coloanei-

infinitului/ 

https://gorjeanul.ro/ader-organizeaza-in-online-secret-santa/ 
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