
Raport de activitate 2021



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 2021, ASUR avea 60 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. 



Cu Bună Știință
Proiect coordonat de: Toma Pătrașcu
Perioadă de desfășurare: bilunar, pe tot parcursul anului
Partener: Corina Negrea
Public țintă: studenți, adulți, profesori, publicul larg de toate vârstele

Emisiune online, bilunară, la care sunt invitați oameni de știință români și străini, pentru a 
discuta despre cercetările lor și despre teme de actualitate. Printre subiectele abordate în 
2021 s-au numărat: ”Despre geopolitica vaccinării”, ”Marte, următoarea destinație”, 
”Cutremurele - cauze, mecanisme, consecințe”, ”De ce cred oamenii în trăznăi?”, ”Tehnologii 
cuantice” și altele. 
Înregistrările emisiunilor pot fi urmărite pe pagina de Facebook a asociației noastre. 
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Drepturile omului -  training online pentru liceeni
Proiect coordonat de: Patricia Fechet   ***    Trainer: Andreea Stercu, avocat în Baroul București  ***  Martie - Aprilie 2021

30 de liceeni din 10 județe ale țării au participat, în perioada martie - aprilie 2021, la trainingul online „Drepturile omului pentru 
liceeni”, organizat de ASUR și susținut de Av. Andreea Stercu. 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. 
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CONFERINȚA  RAȚIONALILOR
București 2021

Conferința Raționalilor
Proiect coordonat de: Monica Belițoiu

Conferința Raționalilor este un proiect anual al ASUR, care a ajuns în 2021 la a X-a 
ediție.  Tema ediției a fost „Știința în folosul umanității”, iar subiectul a fost reflectat în 
prezentările speakerilor invitați, care au abordat tema din diverse perspective. Printre 
speakeri s-au numărat Florin Stanciu, Ada Rosetti, Bogdan Suditu și Dani Petrache.
Înregistrările prezentărilor pot fi vizionate pe canalul de YouTube al asociației. 

https://youtube.com/playlist?list=PLVDCPnv1LV7HXoyU0JF6ijRiW1uWP-N-r
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 BUCHAREST SCIENCE FESTIVAL

Bucharest Science Festival 
Proiect realizat de: Toma Pătrașcu
Partener: Planeta Științei
Website proiect: www.bucharestsciencefestival.ro
Perioadă de desfășurare: 22-26 septembrie 2021
Beneficiari: peste 15.000 de participanți

În 2021ASUR a organizat opta  ediție a Bucharest Science Festival. Din cauza pandemiei, cele mai 
multe evenimente (conferințe, dezbateri și ateliere) s-au derulat online. Excepție au făcut 
expozițiile ”Tehnologie pentru forțele de ordine”și ”Final Frontier 2021 - Expoziția industriei 
spațiale din România”. Evenimentele online au fost urmărite de mii de oameni, din întreaga țară. 
Înregistrările discuțiilor online pot fi urmărite pe pagina de facebook a festivalului. 

https://www.facebook.com/BucharestScienceFestival.RO/events
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Calendarul Științific 
Proiect realizat de: Monica Belițoiu
Design realizat de: Ancuța Popa-Bîzdîc 
Septembrie - Decembrie 2021
Rezultate: 15000 calendare tipărite, dintre care 90% au fost 
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 120.000 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!
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❖ 40 voluntari
❖ 60 membri
❖ +100.000 beneficiari

❖ 28.000 fani pe Facebook
❖ 360 abonați pe Youtube
❖ Peste 100 apariții în presă

 + 60.000 RON
+ 20.000 EUR

       fonduri atrase
*inclusiv granturi pentru proiecte care se vor derula în 2022-2024

**bilanțul contabil va fi definitivat în martie 2022
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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:  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. 
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 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

