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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.

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. Membrii ASUR

La finalul anului 2020, ASUR avea 63 de 
membri, cei mai mulți dintre ei locuind în 
București.

Surse de finanțare

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



Seara de Dialog
Proiect coordonat de: Ariel Pontes
Eveniment periodic, organizat în colaborare cu AUR, în București
Public țintă: studenți, adulți

Serile de dialog sunt întâlniri recurente în care încercăm să 
promovăm interacțiunea între oameni cu păreri diferite pe subiecte 
controversate, cu speranța că astfel vom contribui la mai multă 
toleranță și mai puțină polarizare ideologică. Discuțiile sunt 
informale, nu dezbateri, și nu necesită cunoștințe anterioare 
aprofundate din partea publicului.

Obiective:
● Promovarea toleranței sociale, valorilor şi intereselor umanitare în 

societate
● Contribuirea la educarea civică a populaţiei
● Apărarea drepturilor şi intereselor civile a păturilor defavorizate 

ale societăţii

În 2020, din cauza pandemiei, am reușit să găzduim o singură ediție, 
însă vom continua proiectul și în anii viitori. 

Current problems. Humanist solutions.
Proiect coordonat de: Monica Belițoiu
Perioadă de desfășurare: 25 ianuarie 2020
Parteneri: Cărturești Verona

Schimbările climatice, egalitatea de șanse, migrația, libertatea 
de exprimare, păstrarea democrației, educația - acestea sunt 
doar câteva dintre provocările cu care omenirea se confruntă în 
prezent. Felul în care le vom aborda va defini viitorul nostru, iar 
aceste teme au fost abordate în discuția la care au participat 
Arve Ofstad (Human-Etisk Forbund), Kaja Bryx (Polish 
Rationalist Association) și Adrian Călugăru (Asociația Umanistă 
Română). Discuția a fost moderată de Monica Belițoiu. 



Aplicații Satelitare: din lumea spațiului înapoi pe Pământ
Proiect coordonat de: Monica Belițoiu
Discuție cu public

De la programe complexe, la constelații agile și ambițioase. De la sateliți gigant la cubesats 
sau nanosateliti. De la metode clasice de cercetare la noi tehnologii disruptive. De la date 
sensibile la date deschise disponibile pentru toți cercetătorii și publicul larg. Vom discuta 
împreună cu specialiști în domeniu despre contextul actual al Observării Pământului, 
utilitatea datelor satelitare și utilizarea lor, politici viitoare, posibilități de explorare, direcții 
de cercetare, abordarea problemelor actuale și poziția României în acest domeniu, la nivel 
european și mondial.

Am discutat despre aceste subiecte cu  Codrina Ilie (specialist GIS/ RS în cadrul Terrasigna), 
Vasile Crăciunescu (cercetător științific la Administrația Națională de Meteorologie) și Ion 
Nedelcu (director pentru proiectele de mediu și securitate din cadrul Agenției Spațiale 
Române și membru în board-ul director al geo-spatial.org).



Campanie donare de sânge
Proiect realizat în colaboare cu Asociația Umanistă Română

Între  14 iunie, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, și 21 iunie, Ziua Mondială a Umanismului, am 
derulat o campanie de încurajare a donațiilor de sânge. Membrii și susținătorii asociației au mers să 
doneze sânge și au uploadat fotografii cu ei pe social media, încurajându-i și pe alții să procedeze la fel. 

Jurnalul umanist
Proiect realizat în colaboare cu Asociația Umanistă Română

Pentru a contribui la promovarea valorilor umaniste, am demarat proiectul „Jurnalul Umanist”, prin care 
promovăm articole pe teme de isteres pentru umaniști, de la noile descoperiri științifice, la drepturile 
omului. Jurnalele sunt scrise de sau în colaborare cu cercetători români și publicate pe websiteul 
http://umanismromania.ro/blog/.

The Good Life - podcast umanist
Proiect coordonat de: Eduard Ezeanu
www.thegoodlife.ro

The Good Life este un podcast unde discutăm teme legate de fericire, dezvoltare și prosperitate, atât la nivel 
personal cât și la nivel social. În esență, el vrea să ofere un răspuns elocvent la întrebarea fundamentală: Cum 
putem avea vieți mai bune și mai împlinite, și cum îi putem ajuta și pe alții să aibă vieți mai bune și mai împlinite? În 
fiecare episod al podcastului (care apare joia, o dată la două săptămâni), una din gazdele noastre discută pe teme 
de actualitate cu un invitat special, cu expertiză relevantă în domenii precum psihologie, antropologie, medicină, 
sociologie, comunicare ș.a.m.d.

Proiectul a fost lansat în august 2020. Podcastul poate fi ascultat pe websiteul dedicat, precum și pe cele mai mari 
platforme de podcasting.

http://www.thegoodlife.ro


Bucharest Science Festival 
Proiect realizat de: Toma Pătrașcu
Co-organizator: Planeta Științei
Perioadă de desfășurare: 23-27 septembrie 2020, online
Beneficiari: peste 20.000 

A opta ediție a festivalului a fost o ediție atipică, cu multe limitări 
impuse de situația epidemiologică. Prin urmare, Festivalul s-a 
desfășurat exclusiv online, dar, ca întotdeauna, a abordat o gamă 
extrem de variată de subiecte, de la arheologie la explorarea spațială 
și de la medicină la fizica plasmei.

Dezbaterile și atelierele au fost urmărite prin Zoom și pe principalele 
platforme de social media de  peste 20.000 de oameni.

Înregistrările dezbaterilor pot fi în continuare urmărite pe 
https://www.facebook.com/BucharestScienceFestival.RO/videos/

www.bucharestsciencefestival.ro

https://www.facebook.com/BucharestScienceFestival.RO/videos/


Conferința Raționalilor
Proiect coordonat de: Monica Belițoiu
Perioadă de desfășurare: 23-2 octombrie 2020, online

Din cauza pandemiei, în 2020 nu ne-am putut întâlni ca în alți ani, așa că am organizat o 
ediție online a Conferinței Raționalilor, evenimentul nostru anual care promovează 
gândirea critică, valorile umaniste, secularismul și educaţia știinţifică.

Tema ediției a fost  ”Următorii 10 ani” și o vom aborda, alături de invitați, în trei dezbateri: 
una despre Știință și Educație, una despre Drepturile Omului și una despre relația 
Stat-Biserică. Discuțiile au fost transmise live pe Facebook și urmărite de sute de oameni. 



Drepturile omului -  training online pentru liceeni
Proiect coordonat de: Patricia Fechet
Trainer: Avocat Mihai Russu
Octombrie-decembrie 2020

32 de liceeni din 15 județe ale țării au participat, în perioada 31 
octombrie – 5 decembrie 2020, la trainingul online „Drepturile 
omului pentru liceeni”, organizat de ASUR și susținut de Av. 
Mihai Russu. Trainingul a fost parte a unui proiect finanțat prin 
programul Start ONG, lansat de Kaufland România și 
implementat de Asociația Act For Tomorrow. 

Structurat pe 6 sesiuni teoretice şi practice, trainingului a 
cuprins tematici precum: clarificarea conceptelor de drepturi și 
obligații, evoluția acestora de-a lungul istoriei,  cunoașterea 
principalelor acte normative internaționale și naționale în 
materia drepturilor omului și drepturilor copilului, exemplificări 
și studii de caz privind drepturile tinerilor în raport cu educația, 
munca, sănătatea, precum și noțiuni privind sistemul judiciar din 
România, relevante pentru tineri și adolescenți. 



Calendarul Științific 
Proiect realizat de: Monica Belițoiu
Design realizat de: Ancuța Mihaela Bîzdîc 
Septembrie - Decembrie 2020
Buget: 24.000 lei
Rezultate: 15000 calendare tipărite și distribuite gratuit în 
școli și licee din România 

Este unul dintre proiectele de tradiție ale ASUR, menit să 
promoveze cercetătorii și descoperirile științifice care ne-au 
îmbunătățit viața. Peste 110.000 de exemplare au fost 
distribuite către școli în anii trecuți,  iar alte mii de calendare 
au ajuns la oamenii interesați de cunoaștere. 

În 2020 am refăcut siteul calendarului, care acum găzduiește 
nu doar informațiile din ediția print, ci și fișe de lucru pentru 
elevi și alte materiale interesante. 

De asemenea, am început o colaborare cu emisiunea Știința 
360, de la Radio România Cultural, care difuzează de două ori 
pe săptămână informații din Calendarul Științific. 

www.CalendarStiintific.ro



O floare pentru Cuza - Ziua Laicității
Proiect coordonat de: Toma Pătrașcu
29 Decembrie 2020

Pe 29 decembrie 2020 s-au împlinit 157 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.



121.000 lei
Încasări din donații, sponsorizări, 
cotizațiile membrilor și granturi.

Vă mulțumim!



63 membri
30 voluntari

28.300 fani pe Facebook
315 abonați pe Youtube

+100.000 
beneficiari

+ 10 proiecte anuale



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:  RO84 BTRL RONCRT0563213901
❖Cont în EUR:   RO34 BTRL EURCRT0563213901

  Redirecționează 3.5% 

  Dacă ești persoană fizică, ne poți sprijini prin redirecționarea a 3.5% din impozitul tău pe venit.   
  Află mai multe detalii pe http://www.asur.ro/formularul230/ . 

  Sponsorizează un proiect

  Dacă reprezinți o persoană juridică și vrei să susții unul dintre proiectele noastre, te rugăm să ne     
  contactezi la office@asur.ro pentru a-ți oferi toate informații de care ai nevoie. 

http://www.asur.ro/formularul230/
mailto:office@asur.ro


 

 Website: http://www.asur.ro 

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

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

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

Vă așteptăm să ne fiți alături și în următorii ani!

http://www.asur.ro
https://www.facebook.com/secularumanisti
https://www.youtube.com/user/ASURchannel

