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Cine suntem?  

Înființată în martie 2010, 
ASUR este o organizație 
neguvernamentală, al 
cărei scop este 
promovarea umanismului 
secular. 

Prin proiectele derulate, 
ASUR contribuie la 
popularizarea științei și la 
evdențierea atributelor 
stat secular.
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Viziunea ASUR

În cadrul ASUR împărtășim idealul unei societăți 
democratice, seculare, fundamentată pe libertatea de 
conștiință, de gândire și de religie a cetățenilor, o 
societate în care spiritul critic și libertatea de exprimare 
stau la baza luării deciziilor.

Ne dorim o societate lipsită de discriminare, întemeiată 
pe principiile umaniste, o societate care să permită 
împlinirea neîngrădită a potențialului membrilor săi. De 
asemenea, suntem convinși că acest obiectiv poate fi 
atins doar în contextul în care libertatea personală este 
echilibrată de responsabilitate socială.

Membrii ASUR

La finalul anului 2016, ASUR 
avea 60 de membri, cei mai 
mulți dintre ei locuind în 
București și Cluj-Napoca.

Surse de finanțare

Activitatea ASUR se derulează 
sub forme de proiecte, care 
sunt finanțate prin donații, 
sponsorizări și cotizațiile 
membrilor. 



Zilele Evoluției
Proiect coordonat de: Anca Bontaș
10-12 februarie 2017, București
Public țintă: studenți, adulți

Pentru a marca Darwin Day în România, echipa ASUR a organizat 
o serie de conferințe tematice. 

Printre temele abordate s-au numărat: 
● Ce sunt și cum funcționează vaccinurile? 
● Marea șansă a existenței - Evoluția și dezvoltarea omului. 
● Cât de mare este influența genelor în viața noastră? 
● Poate stilul nostru de viață să modifice ADN-ul? 
● Cum a schimbat lumea teoria evoluției? De la formarea 

Terrei până la teoria lui Darwin și mai departe. 

La evenimente au participat peste 200 de persoane.
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Educația STEM și meseriile viitorului 
Conferință organizată de Monica Belițoiu,  
în cadrul Bucharest Technology Week
25 mai 2017

Alături de Alexandra Voinea (cercetătoare la Institutul de Biochimie), 
Silvia Batorii (team leader în cadrul Codette) și Anca Bontaș (profesoară 
de biologie și vicepreședintă ASUR), am discutat despre realitatea virtuală 
și utilizările ei în educație și sănătate, roboți construiți în România, dar mai 
ales despre multiplele aspecte și implicații ale educației STEM. 
La eveniment au participat peste 50 de persoane.

Familia tradițională și familia modernă
Conferință organizată în colaborare cu CHOICE și AUR
26 noiembrie 2017

Au participat: Mădălina Sava (Choice), Cristian Ducu (Centre for 
Advanced Research in Management and Applied Ethics) și Victor 
Bohuș (Choice). Discuții moderate de: Monica Belițoiu La eveniment 
au participat peste 50 de persoane.

”Familia tradițională și familia modernă - perspective etice și 
psihologice”. Subiectul va fi dezbătut de dr. Cristian Ducu (specialist 
în etică) și psihologii Mădălina Sava și Victor Bohuș. 
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Lansarea cărții ”Epoca Rațiunii” de Thomas Paine

Proiect coordonat de Monica Belițoiu

Realizat în colaborare cu Editura Herald

19 martie 2017

Împreună cu Editura Herald, am publicat în limba română „Epoca Rațiunii”, de 

Thomas Paine, una dintre cele mai reprezentative cărți pentru gândirea critică. 

Proiectul a fost finanțat parțial printr-o campania de crowdfunding, la care au 

contribuit 68 de oameni cu o sumă totală de pe 1500 euro.
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Ziua Internațională a Umanismului
Proiect realizat în colaborare cu Asociația Umanistă Română
17-18  iunie 2017, București

Pentru a marca acest eveniment, voluntarii umaniști au 
participat la ONG Fest Civic Break, unde au  promovat principiile 
umanismului și a crescut vizibilitatea conceptelor ”etic”, 
”moral”, ”rațional”, sau ”drepturile omului” în spațiul public. 

Voluntarii celor două organizații au interacționat cu publicul pe 
durata festivalului și au oferit informații despre aceste 
concepte.
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Citate umaniste
Proiect realizat în colaborare cu 
Asociația Umanistă Română
Ianuarie-decembrie 2017, online

Pentru a promova principiile umanismului, am 
derulat o campanie online cu 31 de citate ale 
unor oameni cunoscuți. Imaginile au fost 
văzute de zeci de mii de oameni și încă mai sunt 
distriuite pe facebook. 
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Școala Curioșilor 
Proiect realizat de: Patricia Fechet
24-28 iulie 2017, Piatra Neamț

Școală de vară realizată de ASUR este destinată elevilor de gimnaziu din Piatra Neamț și 
se desfășorară anual la Palatul Copiilor din localitate. 
Proiectul a luat naștere din dorința noastră de a oferi copiilor şansa să descopere 
elemente fascinante ale ştiinţei, pe parcursul unei școli de vară care îmbină activităţile 
recreative cu activităţi specifice de educaţie științifică. Profesorii școlii de vară au fost 
oameni pasionați de știință, studenți și cercetători de la universitățile din țară, dornici să 
împărtăşească cunoştinţele lor într-un mod distractiv şi pe înţelesul copiilor.

Proiectul în cifre:

❖ 58 elevi participanți
❖ 14 profesori și educatori
❖ 2 cercetători 
❖ 18 voluntari
❖ 11 cursuri și ateliere
❖ 7 articole în presă
❖ 300 de fotografii

Buget: 

4.300 RON www.scoalacuriosilor.ro
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Bucharest Science Festival 
Proiect realizat de: Toma Pătrașcu
27 septembrie - 1 octombrie 2017, București

În 2017 ASUR a organizat cincea ediție a Bucharest Science Festival. Pe durata 
festivalului, expoziții, conferințe și dezbateri, experimente și demonstrații, proiecții de 
documentare au deschis participanților perspective noi asupra Universului și vieții. 

La cele peste 100 de evenimente din festival au participat aproximativ 10.000 de 
oameni. Mai multe informații despre program și imagini de la evenimente sunt 
disponibile pe www.bucharestsciencefestival.ro.

Despre BSF 2017:

❖ Peste 10.000 de participanți
❖ 6 zile de festival
❖ Peste 100 de evenimente
❖ Un ziar al festivalului
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Zilele Științei Adjud
27 septembrie - 1 octombrie, Adjud, Vrancea

Zilele Științei Râșnov
27-29 septembrie, Râșnov, Brașov

Zilele Științei Timișoara
29-30 septembrie, Timișoara, Timiș

Organizate în același timp cu BSF 2017, evenimentele din Adjud, 
Râșnov și Timișoara au atras câteva mii de persoane interesate de 
știință, în special copii și tineri. Ateliere, proiecții de filme 
documentare, experimente interactive sau conferințe tematice au 
reușit să stârnească interesul pentru subiecte precum astronomia, 
biodiversitatea sau matematica aplicată. 
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Conferința Raționalilor
Proiect coordonat de: Adrian Avarvarei
Realizat în colaborare cu AUR
2-3 septembrie 2017, Cluj-Napoca

Conferința Raționalilor este un proiect anual al ASUR, care 
a ajuns în 2017 la a VI-a ediție.  Tema ediție a fost 
”Umanismul în România”, iar subiectul a fost reflectat în 
prezentările speakerilor invitați, printre care s-au numărat:

–  Jud. Dr. Cristi Danileț – Judecător și militant pentru 
educaţia juridică a cetăţenilor, pentru independenţa şi 
responsabilitatea justiţiei. În cadrul conferinței a vorbit 
despre „Demnitatea omului și libertatea de exprimare”
–  Lect. Univ. Dr. Călin Goina – sociolog. În cadrul conferinței 
va vorbit despre „Raționali vs. iraționali: tentația 
„științismului” la ateii de azi”
–  Diana Sabău și Vlad Popa – activiști LGBT. În cadrul 
conferinței a vorbit despre „Cuplurile de același sex și 
legislația din România”
–  Lect. Univ. Dr. Casian Popa – fondator al Institutului de 
Turcologie și Studii Central Asiatice din Cluj. În cadrul 
conferinței a vorbit despre „Seculariamul în Turcia, de la 
Atatürk la Erdoğan.
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Calendarul Științific 
Proiect realizat de: Monica Belițoiu
Design realizat de: Ancuța Mihaela Bîzdîc 
Octombrie - Decembrie 2017

Este unul dintre proiectele de tradiție ale ASUR, menit să promoveze cercetătorii și 
descoperirile științifice care ne-au îmbunătățit viața. Peste 60.000 de exemplare au fost 
distribuite către școli în anii trecuți,  iar alte mii de calendare au ajuns la oamenii interesați 
de cunoaștere.  În fiecare an, voluntarii ASUR urmăresc cele mai recente succese din lumea 
științei, apoi colectează și selectează informațiile care ulterior apar în calendar. Fie că 
vorbim de fizică, matematică, biologie, astronomie, chimie sau medicină, Calendarul oferă 
cel puțin 365 de motive de a ne apropia de știință!

Rezultate:

❖ 15.000 calendare tipărite

❖ Finanțat prin crowdfunding

❖ +190 de donatori

❖ 210 școli au primit calendare

Buget: 

20.000 lei

www.calendarstiintific.ro
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Ziua de acțiune laică
Proiect coordonat de: Toma Pătrașcu

29 Decembrie 2017

Pe 29 decembrie 2017 s-au împlinit 154 de 
ani de la adoptarea legii de secularizare a 
averilor mănăstirești.  În onoarea lui 
Alexandru Ioan Cuza şi a realizărilor sale, 
ASUR a încuraja oameni din toată țara să 
depună flori la statuile lui Cuza. În București, 
echipa ASUR a depus o coroană de flori la 
statuia de pe Dealul Mitropoliei.

Participarea la SCIEFEST Brașov
Proiect coordonat de: Cornel Crețu
24-24 noiembrie 2017, Brașov

În noiembrie, Cornel și un grup de voluntari au participat la SCIEFEST - 
festivalul de știință și industrii creative organizat în Brașov. La standul 
ASUR au organizat un atelier de evoluție pentru copii și tineri. 

SCIEFEST a avut mii de vizitatori, iar mare parte dintre ei au vizitat și 
standul ASUR. 
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❖ 60 membri
❖ 35 voluntari
❖ +100.000 beneficiari

❖ 29.000 fani pe Facebook
❖ 265 abonați pe Youtube
❖ Peste 300 apariții în presă

+ 79.000 RON       
fonduri atrase
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Susține A.S.U.R.!

   Avem multe proiecte prin care dorim să contribuim la dezvoltarea societății românești,   
   alege-l pe cel care îți place cel mai mult și participă la îndeplinirea lui printr-o donație.

❖ Cont în RON:  RO68 INGB 0000999903007754 
❖ Cont în EUR:   RO14 INGB 0000999903007756
❖ Cont în USD:   RO84 INGB 0000999903007757

  Redirecționează 2% 

  Dacă ești persoană fizică, ne poți sprijini prin redirecționarea a 2% din impozitul tău pe venit.   
  Află mai multe detalii pe http://www.asur.ro/doilasuta/ 

  Sponsorizează un proiect

  Dacă ești persoană juridică, dezvoltă politica de CSR a companiei tale și susține proiectele
  A.S.U.R. Pentru mai multe informații, contactează-ne la office@asur.ro. 



Echipa ASUR mulțumește tuturor voluntarilor, sponsorilor și colaboratorilor 
care au contribuit la realizarea proiectelor. 

Vă așteptăm să ne fiți alături și în următorii ani!

 Website: http://www.asur.ro 

 Facebook: https://www.facebook.com/secularumanisti

 Youtube: https://www.youtube.com/user/ASURchannel 

Twitter: https://twitter.com/secularumanisti 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/3034463 

Google+: https://plus.google.com/+AsurRomania


