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Raport de activitate pentru anul 2019 
 

Asociația pentru Democrație, 

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

www.4ader.ro 

0757063989 

 
 

Dragă cititorule, 

Anul 2019 pentru ADER poate fi tradus printr-un cuvânt simplu, 

dar plin de responsabilitate: echipă. Fiecare dintre noi, membru, 

voluntar sau susținător ADER a răspuns pozitiv evenimentelor 

inițiate în sprijinul dezvoltării comunității din care facem parte.  

Parteneriatele încheiate ne onorează și ne bucură enorm faptul că 

alături de noi se află prieteni dragi și deopotrivă parteneri de 

încredere care îmbrățișează valori fundamentale ca democrația, 

educația, respectul, valori care nu pot lipsi din procesul de 

învățare, educare și dezvoltare atât a noii generații cât și a 

adulților. 

Cunoștințele, aptitudinile, abilitățile și comportamentul cetățenilor 

de astăzi decid soarta unui viitor sustenabil, de aceea este 

importantă interacțiunea coerentă între educație, conștientizare 

publică și respect. 

Crezând cu tărie faptul că soluția este în fiecare dintre noi, 

mulțumim tuturor susținătorilor acestor valori fundamentale! 

Cu prietenie, 

Echipa ADER 

 

 

Cronologie 

evenimente 2019 

Ianuarie - Iunie  

 Colocviile Brâncuși 

 Apariție  Journal of 
Research and Innovation 
for Sustainable Society 

 Earth Hour 

 Lansare de carte 

 Ciclul de conferinte: 
Romania.eu! 

 Centrul de documentare si 
traditii Vasile Lascar 

 Turneul Stradivarius- VIVE 
La Musique 

Iulie - Decembrie 

 Premiera filmului ÎNTRE CHIN 
ȘI AMIN 

 Distribuire carte: Ecaterina 
Teodoroiu: Ioana d ‘ARC a 
României 

 Inaugurare Clubul 
Rezervistului MAI 

 O mână pentru voluntariat! 

 Voluntarii și membrii ADER – 
ajutoarele lui Moș 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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Colocviile Brâncuși – partener 

     ADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alexandra Fits 
Tânăra solistă a obținut premii importante 
la festivalurile francofone internaţionale 
din Bulgaria (2006), Turcia, Olanda, India 
(2007). A câştigat premiul I la Soirée de 
la Chanson française din Split (Croaţia), în 
2008 devenind o veritabilă ambasadoare 
a cântecului francez. 
Anul 2011 i-a prilejuit colaborarea cu 
autor-compozitor-interpretul olandez 
Guido van de Meent. Din afinităţile lor 
artistice a rezultat un album în duo, bazat 
pe texte, muzică şi aranjamente proprii, o 
colecţie originală de 15 cântece în 
franceză pentru pian și voce, intitulat 
sugestiv Le passage secret (2013). 
Cele două proiecte de anvergură, inițiate 
și coordonate de dirijorul Cristian 
Oroșanu: FITS cântă PIAF și TĂNASE fits 
PIAF – o prietenie muzicală,  aduc în fata 
publicului concerte care reunesc lucrări 
din repertoriul celor două mari doamne 
ale cântecului românesc și francez, Maria 
Tănase și Edith Piaf.  

 

Mariano Castro 
Muzician complex, pianist, chitarist, 
compozitor, orchestrator, solist sau 
membru în diferite formaţii, Mariano José 
Castro, argentinian din Buenos Aires s-a 
stabilit din 2013 în România. 
A adus cu el vasta sa cultură muzicală, un 
statut recunoscut la nivel mondial şi o 
mare bucurie de a cânta. În cariera sa de 
interpret la pian sau chitară, abordează 
diferite stiluri muzicale, cântând alături de 
formaţii de tango, jazz, rock şi muzică 
clasică, şi ca solist. 
Are activ peste 30 de turnee 
internationale in diferite orase din Statele 
Unite, Canada, Brazilia, Ecuador, Italia, 
Helvetia, Germania, Romania, Franta, 
Rusia, Portugal, Polonia, Spania, 
Danemarca, Bulgaria, Olanda. 

În zilele de 18 și 19 februarie 2019, ADER a fost partener în 
organizarea Colocviilor Brâncuși. 

Împreună cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare 
“Constantin Brâncuși”, Consiliul Local şi Primăria Municipiului 
Târgu-Jiu  am fost parteneri în organizarea  “Colocviilor Brâncuşi”, 
manifestare dedicată Zilei Naționale Brâncuși, la 143 de ani 
de la nașterea sculptorului.  

Luni, 18 februarie, de la ora 17.00, la Galeriile Municipale de Artă, a 
avut loc vernisajul expoziției “Umbra”, a sculptorului Valer 
Neag.  

Marți, 19 februarie, s-au desfășurat  trei evenimente: 
 conferința științifică “Brâncuși – La vie, la mort, le 

temps”, cu începere de la ora 15.00, susținută de către 
cunoscutul critic de artă francez Serge Fauchereau, autor 
al lucrării “Pe urmele lui Brâncuși”; 

 vernisajul expoziției “Secvențe” a artistului plastic clujean 
Vasile Tolan (ora 17.00); 

 concertul susținut de către solista Alexandra Fits, 
acompaniată la pian de Mariano Castro.  
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Apariție revistă 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 

 
 

 

JRISS – indexare BDI 
 

Journal of Research and 

Innovation for Sustainable Society 

este indexat în numeroase baze 

de date internaționale, cum ar fi: 

 

1. DOAJ 

2. Academic Resource Index  

3. IndexCopernicus 

4. Google Academic 

5. Crossref 

6. Scientific Indexing Services 

7. Eurasian Scientific Journal Index  

8. ROAD 

9. IndexCopernicus 

10. Worldcat  

11. National Library of Australia 

12.  KTH Library  

13. Bibliotek – København  

14. University Library 

15.  CiteFactor  

16.  International Scientific Indexing 

17.  Southeast University   

18. Sherpa/Romeo 

19. SCIPIO 

20. BASE 

21.  DRJI 

22. Princeton University 

23. EuroPub 

24. COSMOS 

25.  MIAR 

26. TRUESERIALS 

27. HEAL Link 

 

În februarie 2019, sub egida Editurii Thoth, ADER a publicat 
primul număr al revistei de cercetare științifică Journal of 
Research and Innovation for Sustainable Society (JRISS). 

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.  

În noiembrie 2019 a apărut numărul 2 al JRISS, pe care îl puteți 

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

 

 

https://www.facebook.com/editura.thoth/
http://4ader.ro/index.php?page=editura-thoth
mailto:editura.thoth@gmail.com
https://doaj.org/toc/2668-0416?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222668-0416%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22_source%22%3A%7B%7D%7D
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2668-0416
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51401
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51401
https://search.crossref.org/?q=Journal%20of%20Research%20and%20Innovation%20for%20Sustainable%20Society
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=5894
http://esjindex.org/search.php?id=issn&ids=Journal+of+Research+and+Innovation+for+Sustainable+Society&S1=submit
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2668-0416
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51401
https://www.worldcat.org/title/journal-of-research-and-innovation-for-sustainable-society/oclc/8028444862&referer=brief_results
https://trove.nla.gov.au/work/235582480?q&versionId=262074027
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?vid=46KTH_VU1_L&docid=46KTH_ALMA_DS51162218150002456&fromSitemap=1&lang=en_US
https://e-tidsskrifter.kb.dk/resolve?umlaut.locale=da&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_tim=2019-05-09T17%3A52%3A29%2B02%3A00&ctx_id=&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rft.page=313&rft.object_id=41000
https://library.usask.ca/ejournals/view.php?id=4100000007818558
https://www.citefactor.org/journal/index/24051#.XP-ouVUzaM8
http://www.isindexing.com/isi/
http://lib.seu.edu.cn/module/eds/info.php?pid=edp20189897
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php
http://www.scipio.ro/web/journal-of-research-and-innovation-for-sustainable-society
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Research+and+Innovation+for+Sustainable+Society&name=&oaboost=1&newsearch=1&refid=dcbasen
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2668-0416
https://catalog.princeton.edu/catalog/11337258
https://europub.co.uk/journals/search?text=Journal+of+Research+and+Innovation+for+Sustainable+Society&type=journal&publisher_id=&license=&index=&subject_id=&language_id=
http://cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/4956.html
http://miar.ub.edu/issn/2668-0416
http://services.trueserials.com/CUFTS/MaintTool/public/search
https://www.heal-link.gr/en/?s=2668-0416&post_type%5B%5D=journal&post_type%5B%5D=journalcategory&post_type%5B%5D=journalsubcategory
http://jriss.4ader.ro/?page=curent
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Earth Hour  

-30 martie 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Lansare de carte 

-18 aprilie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inaugurarea Centrului de  
documentare și tradiții Vasile Lascăr  

- partener ADER – mai 2019 

 

 

 

Ora Pământului este un eveniment internațional, organizat în ultima sâmbătă a lunii martie.  

În 2019, am ajutat la economisirea energiei electrice sâmbătă, 30 martie, de la ora 20.30, la ora 21.30, ora României.  

ADER a făcut un apel prin intermediul paginii sale de Facebook, către toți cetățenii de a participa simplu, fără să stea pe 

întuneric la stingerea luminilor în încăperile unde nu se află nimeni, închiderea calculatorului și a aparaturii electrocasnice  în 

intervalul 20,30-21,30. 

ADER a organizat Joi, 18.04.2019 ora 17,00, la Biblioteca Județeană Christian 
Tell, prezentarea cărții: Rolul ambasadei și al personalului diplomatic în 
reprezentarea și promovarea relațiilor dintre state, autor Andrei Ghimiși. 

Volumul apărut la Editura Thoth propune spre analiză problema reglementării rolului, 
funcțiilor și instrumentelor de operare a misiunii diplomatice clasice care este ambasada 
și condiția juridică a personalului ei, reglementare ce a făcut obiectul procesului de 
codificare a normelor de drept internațional public. Autorul pătrunde într-o regiune încă 
albă, o lume a aparențelor doar de prestigiu și de protocol încercând a lămuri sau măcar 
a înfățișa universul diplomației supus și el unui ansamblu de norme juridice, de legi, 
structurate logic. 

„Avem în față o lucrare ce, cred, trezește interes în rândul celor ce încă se bucură de 
statutul de student, în rândul celor ce doresc să afle mai mult într-un domeniu mai puțin 
frecventat, dar și unui public cititor, chiar trecut de o anume vârstă, porniți pe alte 
drumuri profesionale care ar dori să știe mai mult despre domeniul diplomației”, 
menționează în prefața cărții, prof.univ.dr. Emil Moroianu.  

În luna mai 2019, ADER a participat la inaugurarea unei instituții culturale 

aparținând Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din 

Ministerul Afacerilor Interne 

Centrul de documentare și tradiții Vasile Lascăr este un altfel de muzeu,  înființat 

cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Gorj, Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Gorj, Arhivelor Județului Gorj, Penitenciarului Târgu Jiu, Primăriei Târgu 

Jiu și ADER. 
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Ciclul de conferințe:  

   -România.eu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fffff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 

Subiecte: 

 Locul și rolul României în 
Uniunea Europeană,  

 De ce să mergi la vot pentru 
alegerile europene din mai 
2019,  

 De ce trebuie sa votezi? 

 

Speakeri: 
 

 prof.univ.dr. Emil Moroianu 
 

 jr. Andrei Ghimiși 
 

 

 

 
 

 

 

ADER a oferit în 17 mai 2019 un cadru de discuții privind 

importanța alegerilor europene din acest an precum și 

modul în care votul fiecăruia poate influența viitorul 

tuturor.  

Uniunea Europeană se bazează pe respectul tuturor pentru 

drepturile fundamentale și pentru principiile democratice.  

Asociația pentru Democrație, Educație, Respect (ADER) 

organizează sub genericul România.eu un ciclu de 

conferințe prin intermediul cărora să se prezinte 

importanța alegerilor europene din 26 mai 2019.  

Conferințele au vizat elevii din clasa a XII-a, tineri ce 

votează în luna mai 2019 pentru prima dată în viață. 
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Turneul Stradivarius 

- VIVE La Musique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alexandru Tomescu 

Violonistul Alexandru Tomescu, cel 
care cântă la vioara Stradivarius, a 
fost distins cu zeci de premii în 
competiţii internaţionale, de-a 
lungul timpului. Artistul a susţinut 
concerte pe scenele unor instituţii 
importante, precum: Carnegie Hall 
(New York), Concertgebouw 
(Amsterdam), Berliner 
Philharmoniker, Théâtre des 
Champs Élysées (Paris) sau 
Metropolitan Arts Center (Tokyo), 
şi a colaborat cu renumiţi maeştri 
ai baghetei cum sunt Kurt Masur, 
Valery Gergiev sau Christoph 
Eschenbach. 

Vioara Stradivarius Elder-Voicu 
a fost construită de Antonio 
Stradivari în anul 1702. 
Instrumentul face parte din 
patrimoniul României și este una 
dintre ultimele zece viori 
Stradivarius funcționale din lume. 
Vioara a fost declarată de 
specialiştii germani una dintre 
cele mai frumoase cinci 
instrumente semnate de celebrul 
Antonio Stradivari. Instrumentul 
este evaluat la 1,2 milioane euro. 

 

 

 

Vive la Musique 

Aceasta este deviza sub care s-a desfășurat turneul Stradivarius 

2019. Un eveniment dedicat muzicii franceze și românești, aducând 

în fața publcului o combinație sonoră mai puțin obișnuită pe 

scenele de concert: vioara însoțită de harpă - o lume magică, plină 

de culoare și de prospețime.  

Legătura dintre cele două instrumente este poate mai profundă 

decât pare la prima vedere: știți, desigur, povestea potrivit căreia 

poarta Raiului, atunci când se deschide, scârțâie câteodată. Acel 

scârțâit este sunetul viorii. Iar fericiții care îi trec pragul găsesc cu 

siguranță în grădina raiului și harpe - instrumentul angelic prin 

excelență. 

Conceput de virtuozul Alexandru Tomescu, acest turneu 

excepțional propune publicului din România o întâlnire între 

compozitori clasici și contemporani, francezi și romậni, într-un 

dialog inedit între vioara lui Alexandru Tomescu, harpa lui Delphine 

Benhamou și mișcarea coregrafică a lui Lari Giorgescu, toate 

reunite într-un spectacol sincretic și original. 

Alexandru Tomescu este însuflețit de dorința de a împărtăși muzica 

clasică tuturor categoriilor de public și reușește să o facă grație 

magiei artei sale și a viorii Stradivarius Elder-Voicu creată în 1702. 

De asemenea, el împărtășește o legătură puternică cu cultura și 

limba franceză. 
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Premiera filmului  

Între CHIN și AMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regizor: 
Toma Enache 

 

Distribuția: 
Ion Dichiseanu, Cezara Dafinescu,  

Kira Hagi, Vali V. Popescu, 
Constantin Cotimanis, Ana Pârvu, 

Ciprian Nicula, Ioachim Ciobanu, 
Laurențiu Stan, Csaba Ciugulitu, 

Victoria Cociaș, Teodora Calagiu 

Garofil, Dragoș Stoica, Bogdan 
Sălceanu, Iany Panait, Remus 

Stănescu, Adrian Culețu, Mircea 
Taiss, Iulian Trăistaru, Armand 

Crișan, Ștefan Gota, Petrică Moraru, 

Alexandru Mereuță, Adrian Anghel, 
Daniel Nițoi, Cătălin Bocârnea, 

Michael Szegedi, Stelică Murariu, 
Octav Bjoza, George Stanca, Daniel 

Sin, Alin Ailioaei, Tina Malamă, Tașcu 
Lala, Vlad Buzea. 
 

 

Asociația pentru Democrație Educație Respect și Clubul Rotary din Târgu 

Jiu au organizat vinery, 11 octombrie 2019, ora 18.00 la 

Cinematograful Sergiu Nicolaescu din Târgu Jiu, Premiera de Gală a 

filmului Între Chin și Amin. 

Proiecția filmului a avut loc în prezența regizorului, Toma Enache și a 

actorilor: Dragoș Stoica, Bogdan Sălceanu, Laurențiu Stan și Stelică 

Murariu. 

Între Chin și Amin este un film clasic, care aduce în fața spectatorilor o 

poveste tulburătoare de viață, petrecută într-una din cele mai crunte 

perioade din istoria modernă - reeducarea din pușcăriile comuniste. 

Filmul este un omagiu adus tuturor oamenilor care au suferit în 

temnițele comuniste în perioada 1945-1989, o mărturie despre 

rezistență prin credință, despre onoare și iertare. Un tânăr compozitor, 

proaspăt logodit, ajunge în iadul reeducării de la închisoarea Pitești. 

Teribilul experiment este condus de temutul comandant Ciumău, jucat 

de Constantin Cotimanis. Prin credință, supraviețuiește torturilor și după 

eliberare compune o Odă lui Dumnezeu. Muzica o va salva pe logodnica 

lui, Lia. 



   

  Pagina 10 din 17 

   
 

 

 

Inaugurarea “Clubul 

Rezervistului MAI” 

          – partener ADER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuire carte 

- Ecaterina Teodoroiu:        

Ioana d’Arc a României 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADER a sprijinit inaugurarea Clubul Rezervistului M.A.I. în noiembrie 2019. 

Clubul face parte dintr-un proiect mai amplu al Filialei „Tudor Vladimirescu” Gorj a Asociației Naționale a 

Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne. 

„O întâlnire colegială, camaradească, de normalitate, între oameni normali, fără complexe, frustrări, 
ranchiună, ură, care a dovedit, odată în plus, că pot sta sub aceiași cupolă civili și militari, oameni ai trebilor 
dinlăuntru de ieri și de azi, cu impresii despre ceea ce a fost și cu gânduri la ceea ce va fi. O normalitate pe 
care societatea românească o caută mereu și nu reușește să dea de ea! 
Tuturor participanților, ca și colegilor care nu au putut fi prezenți, gratitudinea noastră. Și, încă de pe acum, 
pentru anul care stă să vină, urare de sănătate, împliniri dintre cele cu roadă, întru tot lucrul dreaptă sporire 
și pavăză Dumnezeiască alături de cei dragi“, este mesajul transmis pe pagina de Facebook a Clubului 
Rezerviștii M.A.I. Gorj. 

 

ADER a sprijinit distributia volumului bilingv Ecaterina Teodoroiu, 
Ioana d’Arc a României, apariție editorială semnată Mariana Cojan 
Negulescu 

Omul nu poate funcţiona fără modele pentru a-şi dezvălui 
umanismul. Frumuseţea atrage, dar şi curajul, altruismul ca dăruire 
de sine, lipsa de vanitate – simplitatea –, încrederea în semeni. 
Omul de rând se înclină dintotdeauna în faţa omului de excepţie. 
Cine a devenit adult fără a urma un model? Sau mai multe?  

Ecaterina Teodoroiu, prin exemplul personal, aduce încurajare şi 
speranţă în rândul oamenilor din tranşee, pe care reuşeşte să-i 
unească în jurul unei cauze comune. A devenit celebru îndemnul 
său, adresat ostaşilor: Înainte băieţi, nu vă lăsaţi, sunteţi cu mine! 
În această perioadă a centenarului, este o datorie să ne amintim cu 
veneraţie de ea. 
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O mână pentru voluntariat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua internațională a voluntarilor: 

5 decembrie, a fost desemnată de 
Organizația Națiunilor Unite în 1985 

drept o zi internațională pentru a 

celebra puterea și potențialul 
voluntariatului. 

 
Tema anului 2019 este:  

Voluntar pentru un viitor incluziv. 
 

ADER a organizat joi, 5 decembrie 2019 cu ocazia Zilei 
Internaționale a Voluntariatului, evenimentul O MÂNĂ PENTRU 
VOLUNTARIAT!  

Prin această acțiune, ADER a dorit omagierea tuturor voluntarilor 
care desfășoară activități în interesul comunității din care fac parte. 
În acest sens, a fost organizată o întâlnire în Piața Prefecturii din 
Municipiul Târgu Jiu la care au fost invitați să participe toți cei care 
desfășoară activități de voluntariat. Participanții au imprimat o 
mână pe panoul special amenajat, iar pentru fiecare mânuță, ADER 
a finanțat cadouri pe care le-a oferit copiilor de sărbători. 
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Voluntarii și membrii ADER   

              - ajutoarele lui Moș Crăciun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa ADER l-a contactat pe Moș Crăciun și l-a rugat să o accepte în comunitatea lui. 

Astfel, membrii și voluntarii ADER au devenit Ajutoarele Moșului pentru două grădinițe din 

județul Gorj, situate în comunele Drăguțești și Ștefănești. 

Emoția așteptării lui Moș Crăciun  

pentru cei 22 de pitici, isteți foc și 

cuminți de la Grădinița din  

Drăguțești  a fost răsplătită cu 

dragoste și cadouri, miercuri, 18 

decembrie 2019. 

 

Sosirea Moșului și a ajutoarelor sale, joi, 19 decembrie 2019 la Grădinița din Ștefănești 

a provocat zâmbete pe fețele celor 28 de copii, care îl așteptau pregătiți cu colinde, 

cântece și poezii. Aceste momente frumoase au fost apreciate de echipa lui Moș Crăciun și 

răsplătite cu dulciuri și cărți. 
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Voluntar ADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi voluntari, 

  Asociația pentru Democrație, Educație, Respect, vă 

mulțumește pentru sprijinul, implicarea și dorința de a aduce 

schimbare în comunitatea din care facem parte! 

 Alături de voi și cu voi suntem convinși că vom reuși să 

facem o societate mai bună! 

 Voluntariatul este cu adevărat  baza unui viitor incluziv, 

astfel că, dragi voluntari,  continuați să aduceți zâmbete, 

bucurii și speranță! 

 

Cei mai activi voluntari ADER  în 

2019: 

 Bălăcescu Anamaria 
 Bălăcescu  Robert 
 Bălăet  Maria 
 Bisca-Morie Sabina 
 Cioplean Marian-Ionuț 
 Diaconescu Marian Petre 
 Gavrilescu Monica 
 Hîncu Casiana 
 Moroianu Emil  
 Nănău Andra Maria 
 Neguleasa Radu 
 Păunescu Dobrescu Anda 
 Rosu Iosif 
 Srdan Lazarevici 
 Zaharia Marian 
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Editura Thoth 

- apariții editoriale în 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
,  

 

În anul 2019, sub patronajul Editurii Thoth, afiliată ADER au avut 
loc următoarele apariții editoriale: 

 Rolul ambasadei și al personalului diplomatic în 
reprezentarea și promovarea relațiilor dintre state, autor: 
Ghimisi Andrei Stefan 

 Solul, autor: Popa Roxana Gabriela 

 Fizica, zi de zi, autor: Dănău Rodica - Maria 

 Organe de mașini. Îndrumar de laborator – pentru uzul 
studenților, autor: Ghimisi Stefan 

 Managementul proiectelor. Concepte fundamentale, autori: 
Zaharia Marian, Bălăcescu Aniela 
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Situație financiară 

 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 11.950,00  Comisioane 

bancare 

500,20 

Donatii (2%) 2.740,45  Servicii furnizori 6.505,56 

Venituri din studii 

efectuate 

12.750,00  Obiecte de 

inventar 

2.399,90 

Venituri din 

proiecte 

19.500,00  Cheltuieli 

publicitate 

1.000,00 

Venituri din 

activitati fara 

scop patrimonial 

4.854,24  Deplasari 5.491,33 

   Cheltuieli cu 

donatii si alte 

cheltuieli fara 

scop patrimonial 

29.613,33 

Total 51.794,69  Total 45.510,32 

Excedent  6.284,37 
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ADER în presă 

- apariții mass media în 2019 
 

1. https://www.facebook.com/events/2342152832721445/  

2. https://www.brancusi360.ro/2019/03/colocviile-brancusi-18-19-februarie-

2019/?fbclid=IwAR2vm1QPFHmnjb4hXJEWFLv8QW12O84SKDXyLuPtgkN5oBNrH-XQf8QQb8s 

3. https://www.facebook.com/IntellNews.Romania/videos/327413134571172/UzpfSTU1NjY0NDAzMTA5M

jY4NDoyMTI5NTM1MTUwNDcwMjIz/?redirect=false 

4. https://www.intellnews.ro/intell-news-pe-drumurile-patriei-colocviile-brancusi-2019-la-targu-

jiu/?fbclid=IwAR0RaZ8KvcttbEZOG3KNRiOXNOvxUipKSMVDJ87i8WRevuPRnFnz9YSOPR4 

5. https://www.facebook.com/events/2067815529933471/ 

6. https://www.youtube.com/watch?v=uCt0DEG4gas&feature=share 

7. https://www.facebook.com/events/350893382207511/  

8. https://www.paginaolteniei.ro/articol/lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana-gorj-

este_2808.html?fbclid=IwAR0bN1rrtbzJV6Mrymu44VAOJLoGG-WHXQjBNoIcts98HxPFRNBgK1masaI 

9. https://www.gorj24.com/lansare-de-carte-in-domeniul-

diplomatiei/?fbclid=IwAR2WA105PBbaZOZojraOP07VzFN4bRVEFUWLoGZB_RGyW4j6hiibrzvEpKo 

10. https://gorjeanul.ro/astazi-lansare-de-carte-la-biblioteca-christian-tell/?fbclid=IwAR028vtzL8-

1olbLpHEaBSSrmgG7jqsfMpQAx2F5EDADVe07ZzM0cXnrI_8 

11. https://gorjeanul.ro/volum-semnat-de-andrei-stefan-ghimisi-lansat-joi-la-targu-

jiu/?fbclid=IwAR0HJURYVbkRAav8fMLcjdhquVkAjHbXtiZunynpjs90zYmmpnojdvf6Ta0 

12. 1.https://www.facebook.com/events/353655815287927/  

13. https://infogorj.ro/gorj-conferinta-pe-tema-importantei-votului-adresata-elevilor-de-clasa-a-xii-

a/?fbclid=IwAR30u8lIPtPYCkqb5CJ3mb-FwN2lThK7VbPpBMiQQoanux0N0QRhr3wQozo 

14. https://gorjeanul.ro/conferinte-lansate-de-ader-in-sprijinul-alegerilor-

europene/?fbclid=IwAR2BYZMVXzwoQuTdcJapPKI3kyOms_R5oSDGP0MErgidNktE0oaQmCxL6lM 

15. https://www.gorj24.com/elevii-invata-despre-importanta-votului-si-a-alegerilor-

europarlamentare/?fbclid=IwAR2rFVV8hX1Lh7txttNNUfbiF0qe-einLCxqltTe0WQjXr84fd9k-9ZnuRI 

16. https://www.igj.ro/social/importanta-alegerilor-europene-din-26-mai-2019-prezentata-

elevilor.html?fbclid=IwAR3Ikr_1iTnbR9090qFOzLhGB_JC1i5aE9oivZxjk-HMKIml8ngKys_vQwo 

17. https://www.facebook.com/events/541457073048039/  

18. https://www.youtube.com/watch?v=vWQpjSpjuUU&feature=player_embedded 

19. http://radioaccent.ro/2019/05/14/turneul-stradivarius-ajunge-pentru-patra-oara-la-targu-

jiu/?fbclid=IwAR26YGjNNUfv48LgaZuerR5eYU2OXnaH2wu95ii2_QdYhUTvvH34ytyDn5o 

https://www.facebook.com/events/2342152832721445/
https://www.brancusi360.ro/2019/03/colocviile-brancusi-18-19-februarie-2019/?fbclid=IwAR2vm1QPFHmnjb4hXJEWFLv8QW12O84SKDXyLuPtgkN5oBNrH-XQf8QQb8s
https://www.brancusi360.ro/2019/03/colocviile-brancusi-18-19-februarie-2019/?fbclid=IwAR2vm1QPFHmnjb4hXJEWFLv8QW12O84SKDXyLuPtgkN5oBNrH-XQf8QQb8s
https://www.facebook.com/IntellNews.Romania/videos/327413134571172/UzpfSTU1NjY0NDAzMTA5MjY4NDoyMTI5NTM1MTUwNDcwMjIz/?redirect=false
https://www.facebook.com/IntellNews.Romania/videos/327413134571172/UzpfSTU1NjY0NDAzMTA5MjY4NDoyMTI5NTM1MTUwNDcwMjIz/?redirect=false
https://www.intellnews.ro/intell-news-pe-drumurile-patriei-colocviile-brancusi-2019-la-targu-jiu/?fbclid=IwAR0RaZ8KvcttbEZOG3KNRiOXNOvxUipKSMVDJ87i8WRevuPRnFnz9YSOPR4
https://www.intellnews.ro/intell-news-pe-drumurile-patriei-colocviile-brancusi-2019-la-targu-jiu/?fbclid=IwAR0RaZ8KvcttbEZOG3KNRiOXNOvxUipKSMVDJ87i8WRevuPRnFnz9YSOPR4
https://www.facebook.com/events/2067815529933471/
https://www.youtube.com/watch?v=uCt0DEG4gas&feature=share
https://www.facebook.com/events/350893382207511/
https://www.paginaolteniei.ro/articol/lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana-gorj-este_2808.html?fbclid=IwAR0bN1rrtbzJV6Mrymu44VAOJLoGG-WHXQjBNoIcts98HxPFRNBgK1masaI
https://www.paginaolteniei.ro/articol/lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana-gorj-este_2808.html?fbclid=IwAR0bN1rrtbzJV6Mrymu44VAOJLoGG-WHXQjBNoIcts98HxPFRNBgK1masaI
https://www.gorj24.com/lansare-de-carte-in-domeniul-diplomatiei/?fbclid=IwAR2WA105PBbaZOZojraOP07VzFN4bRVEFUWLoGZB_RGyW4j6hiibrzvEpKo
https://www.gorj24.com/lansare-de-carte-in-domeniul-diplomatiei/?fbclid=IwAR2WA105PBbaZOZojraOP07VzFN4bRVEFUWLoGZB_RGyW4j6hiibrzvEpKo
https://gorjeanul.ro/astazi-lansare-de-carte-la-biblioteca-christian-tell/?fbclid=IwAR028vtzL8-1olbLpHEaBSSrmgG7jqsfMpQAx2F5EDADVe07ZzM0cXnrI_8
https://gorjeanul.ro/astazi-lansare-de-carte-la-biblioteca-christian-tell/?fbclid=IwAR028vtzL8-1olbLpHEaBSSrmgG7jqsfMpQAx2F5EDADVe07ZzM0cXnrI_8
https://gorjeanul.ro/volum-semnat-de-andrei-stefan-ghimisi-lansat-joi-la-targu-jiu/?fbclid=IwAR0HJURYVbkRAav8fMLcjdhquVkAjHbXtiZunynpjs90zYmmpnojdvf6Ta0
https://gorjeanul.ro/volum-semnat-de-andrei-stefan-ghimisi-lansat-joi-la-targu-jiu/?fbclid=IwAR0HJURYVbkRAav8fMLcjdhquVkAjHbXtiZunynpjs90zYmmpnojdvf6Ta0
https://www.facebook.com/events/353655815287927/
https://infogorj.ro/gorj-conferinta-pe-tema-importantei-votului-adresata-elevilor-de-clasa-a-xii-a/?fbclid=IwAR30u8lIPtPYCkqb5CJ3mb-FwN2lThK7VbPpBMiQQoanux0N0QRhr3wQozo
https://infogorj.ro/gorj-conferinta-pe-tema-importantei-votului-adresata-elevilor-de-clasa-a-xii-a/?fbclid=IwAR30u8lIPtPYCkqb5CJ3mb-FwN2lThK7VbPpBMiQQoanux0N0QRhr3wQozo
https://gorjeanul.ro/conferinte-lansate-de-ader-in-sprijinul-alegerilor-europene/?fbclid=IwAR2BYZMVXzwoQuTdcJapPKI3kyOms_R5oSDGP0MErgidNktE0oaQmCxL6lM
https://gorjeanul.ro/conferinte-lansate-de-ader-in-sprijinul-alegerilor-europene/?fbclid=IwAR2BYZMVXzwoQuTdcJapPKI3kyOms_R5oSDGP0MErgidNktE0oaQmCxL6lM
https://www.gorj24.com/elevii-invata-despre-importanta-votului-si-a-alegerilor-europarlamentare/?fbclid=IwAR2rFVV8hX1Lh7txttNNUfbiF0qe-einLCxqltTe0WQjXr84fd9k-9ZnuRI
https://www.gorj24.com/elevii-invata-despre-importanta-votului-si-a-alegerilor-europarlamentare/?fbclid=IwAR2rFVV8hX1Lh7txttNNUfbiF0qe-einLCxqltTe0WQjXr84fd9k-9ZnuRI
https://www.igj.ro/social/importanta-alegerilor-europene-din-26-mai-2019-prezentata-elevilor.html?fbclid=IwAR3Ikr_1iTnbR9090qFOzLhGB_JC1i5aE9oivZxjk-HMKIml8ngKys_vQwo
https://www.igj.ro/social/importanta-alegerilor-europene-din-26-mai-2019-prezentata-elevilor.html?fbclid=IwAR3Ikr_1iTnbR9090qFOzLhGB_JC1i5aE9oivZxjk-HMKIml8ngKys_vQwo
https://www.facebook.com/events/541457073048039/
https://www.youtube.com/watch?v=vWQpjSpjuUU&feature=player_embedded
http://radioaccent.ro/2019/05/14/turneul-stradivarius-ajunge-pentru-patra-oara-la-targu-jiu/?fbclid=IwAR26YGjNNUfv48LgaZuerR5eYU2OXnaH2wu95ii2_QdYhUTvvH34ytyDn5o
http://radioaccent.ro/2019/05/14/turneul-stradivarius-ajunge-pentru-patra-oara-la-targu-jiu/?fbclid=IwAR26YGjNNUfv48LgaZuerR5eYU2OXnaH2wu95ii2_QdYhUTvvH34ytyDn5o
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20. https://www.igj.ro/social/eveniment-cultural-langa-coloana-lui-brancusi-violonistul-alexandru-

tomescu-va-concerta-cu-vioara-stradivarius-elder-

voicu.html?fbclid=IwAR29aiLuG6s5raAtvEbt5FKvNQ44d93yRACi9J-FRo6UXxCxojZq1Xx564M 

21. https://gorjeanul.ro/alexandru-tomescu-si-vioara-stradivarius-revin-la-targu-

jiu/?fbclid=IwAR3YAO3qrD4DwprMd4fUkluIzeiSCNT52yGvXzooHAfGtV6TgiMhiv5145E 

22. http://accentingorj.ro/2019/05/14/turneul-stradivarius-ajunge-pentru-a-patra-oara-la-targu-jiu/ 

23. https://adevarul.ro/locale/targu-jiu/turneul-stradivarius-poposi-nou-orasul-brancusi-concertul-loc-

coloana-fara-sfarsit-1_5cdb9f0b445219c57ea5ce3b/index.html 

24. https://gorjeanul.ro/nu-uitati-sambata-turneul-stradivarius-ajunge-la-targu-jiu/ 

25. https://www.pandurul.ro/articol/turneul-stradivarius-face-un-nou-popas-la-targu-ji_113422.html 

26. https://castbox.fm/episode/Turneul-Stradivarius-ajunge-pentru-a-patra-oara-la-T%C3%A2rgu-Jiu-

id1712769-id153936288?country=ro 

27. https://gorjeanul.ro/turneul-stradivarius-la-targu-jiu-o-reusita/ 

28. https://pandurul.ro/articol/peste-o-mie-de-oameni-la-concertul-de-la-coloana-i_103518.html 

29. https://www.facebook.com/events/403113663732083/  

30. https://www.gorj-domino.ro/in-curand-la-targu-jiu-va-rula-filmul-intre-chin-si-amin-in-regia-lui-toma-

enache-premiera-filmului-in-prezenta-regizorului-si-a-echipei-de-

actori/?fbclid=IwAR1sxdQilWw20GTMK6vjEkBJrGg5sJ_BBc8dmphGwriaZnpnYLDJm0S3nD4 

31. https://www.igj.ro/actualitate/premiera-filmului-istoric-in-care-joaca-fata-lui-hagi-va-avea-loc-la-

cinematograful-sergiu-nicolaescu-din-targu-jiu.html?fbclid=IwAR3G69ruXiQgcO0-

LDSS8X54TTwEjKPo0vgaAk7hezx8Kqfm5tVmSTzwEEE 

32. https://www.paginaolteniei.ro/articol/premiera-de-gala-la-targu-jiu-o-poveste-

tulburatoa_3398.html?fbclid=IwAR2nf_sJ-pcqZ3K-MCXBzqhwXmbP07dLujfFCOUm_4TJIng_4Q_2f1TlNrg 
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