
Raport de activitate
 2013 -2014

Asociația Umanistă Română
www.humanismromania.org

www.facebook.com/Humanism.Romania

twitter.com/RomaniaHumanism

Youtube channel: Humanism Romania

contact@humanismromania.org

http://www.humanismromania.org
http://www.humanismromania.org
https://www.facebook.com/Humanism.Romania
https://www.facebook.com/Humanism.Romania
https://twitter.com/RomaniaHumanism
https://twitter.com/RomaniaHumanism


Despre AUR
Asociația Umanistă Română este o organizație din România ce susține promovarea științei, culturii, 
drepturilor ființei umane, valorilor umaniste și a celor democratice, într-o societate deschisă.

  

Remus Cernea - Membru fondator
Cezar Maroti - Președinte

Adrian Călugaru - Vicepreședinte Florin Petric - Vicepreședinte



Misiunea AUR

● Promovarea științei, culturii, drepturilor ființei umane, 
valorilor umaniste și a celor democratice ale societății 
deschise;

● Apărarea principiului democratic al separării dintre stat și 
biserică;

● Apărarea libertății de gândire, conștiință și religie, ca drept 
fundamental al fiecărei persoane indiferent de opțiunea sa 
față de religie (teistă, agnostică, ateistă, etc).

● Apărarea libertății de exprimare ca drept fundamental al 
ființei umane de respectarea căruia depinde în mod crucial 
edificarea unei democrații autentice.

● Promovarea spiritului critic și a gândirii libere.
● Promovarea unei educații moderne, de natură să stimuleze 

autonomia de gândire a copiilor și tinerilor.

● Promovarea unui cadru politic democratic și a unei culturi 
democratice.

● Promovarea unui cadru de toleranță și dialog între persoane, 
grupuri și entități sociale cu viziuni și interese diferite.

● Promovarea unor standarde moderne ale serviciilor medicale.
● Promovarea unei perspective bioetice umaniste și a unei 

abordări științifice asupra actului medical.
● Promovarea unor acțiuni caritabile.
● Promovarea egalității de șanse.
● Conservarea patrimoniului architectural, peisagistic, cultural și 

artistic național și universal.
● Apărare dreptului la proprietate privată și a proprietății 

publice.
● Combaterea discriminării.
● Apărărea statului de drept.

Înființată în anul 2008, luna iulie, Asociația Umanistă Română își propune:



Proiecție de film - UNATC - 
"The Creationist Threat" & "In Defense of Secularism

Pe data de 21 mai 2013 a avut loc o proiecție de film cu tematici umaniste, la care a participat peste 60 de persoane. 
Proiecția a fost urmată de o dezbatere pe tema filmelor prezentate de AUR, unde ne-au fost alături Remus Cernea, Emil 
Moise și Lucian Mîndruță. 



Conferința umanistă „Education, Science and Human Rights”

Asociația Umanistă Română, în parteneriat cu International Humanist 

and Ethical Union (Uniunea Umanistă și Etică Internațională) și 

European Humanist Federation (Federația Umanistă Europeană), a 

organizat conferința umanistă „Education, Science and Human 

Rights”, la București, la Palatul Parlamentului, pe data de 25 mai 

2013. Pentru prima oară în România și în estul Europei, reprezentanții 

celor mai importante organizații umaniste din lume s-au adunat la 

București pentru a celebra umanismul.



Conferința „Education, Science and Human Rights” a fost dedicată tuturor 

celor interesați de tratarea unor subiecte aproape tabu în România, precum 

religia în școli, drepturile omului, biserică și secularism, știință și educație, 

drepturile persoanelor LGBT, alături de invitați prestigioși la nivel 

internațional. La conferință au participat peste 250 de persoane.



General Assemblies 2013 - European Humanist Federation 
& International Humanist and Ethical Union

Am avut plăcerea să găzduim la București Adunările Generale anuale ale 
organizațiilor-umbrelă europene și internaționale - EHF și IHEU, unde au participat peste 
100 de reprezentanți ai mișcării umaniste din întreaga lume. 



21 iunie – Ziua Internaţională a Umanismului

Pe 21 și 22 iunie 2013, am împărțit 2000 de balone și de 
pliante în București pentru a celebra și promova valorile 
umanismului. 

  



European Humanist Youth Days - Bruxelles

Am participat în cadrul celui mai mare eveniment 
umanist pentru tineri la Bruxelles, unde am făcut 
schimb de experiență cu colegi umaniști din Europa 
și America. 

Am luat parte la dezbateri și workshop-uri cu 
oameni de știință, cercetători, profesori și am 
învățat din lunga experiență a colegilor belgieni 
pentru a promova valorile umanismului și a lupta 
împotriva discriminării și a încălcării drepturilor 
omului. 

  



Campania online “România  - Stat LAIC!”

Prin intermediul unei petiții on-line, care a adunat peste 1000 de semnături în doar câteva zile, am solicitat Parlamentului ca 

laicitatea statului să fie prevăzută explicit în Constituție. 

Propunerea de modificare a Art. 1 alin. 3 din Constituție, cu precizarea laicităţii statului, a fost formulată, în Parlament, de către 

deputatul independent Remus Cernea, fondatorul AUR şi deputat independent în Parlamentul Romaniei, dar şi de către un număr de 

33 de organizaţii neguvernamentale în cadrul Forumului Constituţional. Propunerea a fost însă respinsă de către Comisia pentru 

revizuirea Constituţiei.



Schimbarea logo-ului AUR

Simbolistica:
en.wikipedia.org/wiki/Happy_Human



Campania de informare 
“Educația în școală, religia la biserică!”

Înainte de începerea anului școlar 2013-2014, alături de Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă, am 

derulat timp de 2 săptămâni o campanie de informare cu privire la drepturile elevilor și ale părinților în ceea ce 

privește participarea la ora de religie. De asemenea, am pus la dispoziție cererile necesare pentru înștiințarea școlii 

asupra neparticipării elevilor la acest curs, dar și solicitarea mutării disciplinei Religie la prima sau la ultima oră din 

orarul zilei respective. 



Participarea la World Humanist Congress

Membri AUR au fost prezenți la cel mai mare eveniment umanist global, ce a avut loc în 
Oxford, Marea Britanie. Peste 1000 de umaniști din toată lumea au luat parte la congres.



Asociația Umanistă Română în presă
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