
Asociația Umanistă Română
Raport de activitate - 2016



Despre noi
Suntem o organizație din România, înființată 
în 2008, la inițiativa lui Remus Cernea 
(deputat parlamentar - 2012-2016). 

Prin proiectele și activitățile noastre, ne 
propunem susținerea și promovarea științei 
si a dezvoltării tehnologice, culturii, 
drepturilor ființei umane, valorilor umaniste 
și a celor democratice, într-o societate 
deschisă.

Ne găsiți pe:

www.humanismromania.org

www.facebook.com/Humanism.Romania

www.linkedin.com/company-beta/10213307/

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


Misiunea noastră
● 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.



Misiunea noastră
● 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.

● Apărare dreptului la proprietate privată și a proprietății publice.

● Combaterea discriminării.

● Apărărea statului de drept.



Începerea colaborării cu umaniștii 
norvegieni și ASUR

Proiectul Umanism în Romania a început în ianuarie 2016 și se va desfășura pe o perioadă 
de 2 ani, cu sprijinul Asociației Umaniste din Norvegia (www.human.no). Peste 20 de 
voluntari s-au înscris în organizarea proiectelor și activităților din planul de lucru. 
Detalii pe www.umanismromania.ro



Susținerea legii parteneriatului 
civil

Am participat la Palatul Parlamentului la conferința "Importanța recunoașterii 
parteneriatului civil și a drepturilor persoanelor LGBT în România”, prima conferință 
dedicată drepturilor persoanelor din comunitatea LGBT organizată în Parlamentul 
României. La conferință au participat ambasadori și reprezentanți ai ambasadelor SUA, 
Canadei, Olandei, Finlandei, Germaniei, Marii Britanii, Suediei și Spaniei, precum și alte 
ONG-uri din România.



Promovarea valorilor umaniste în 
mediul online



Promovarea umanismului în mediul 
offline



Protest la Ambasada Poloniei

Am fost la ambasada Poloniei, în semn de solidaritate cu femeile din Polonia, să le susținem dreptul la sănătate 
reproductivă, în luna martie, atunci când Parlamentul polonez pregătea o lege și mai restrictivă a avortului decât cea 
existentă în prezent - aceea de a-l interzice complet.



Seara Jocurilor Umaniste - Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, colegii noștri au fost gazdele unei seri de boardgames, unde s-au purtat discuții pe teme generale 
asupra cărora umanismul își exprimă punctul de vedere, iar celor interesați de Asociația Umanistă Română le-au fost 
date informațiile necesare pentru a putea înțelege rațiunea din spatele proiectelor și ideilor susținute de organizație.



Marșul Diversității

Ca în fiecare an, membrii asociației noastre au participat la Marșul Diversității pentru a susține 
drepturile comunității LGBT în România.



Ziua Internațională a Umanismului 
- 21 iunie 2016
De Ziua Internațională a Umanismului, am organizat 
proiectul Cărarea Gândurilor, în 3 orase din România: 
București, Cluj-Napoca și Galați. Zeci de oameni au 
fost invitați să își pună întrebări despre drepturile 
omului, relațiile inter-umane, etică și moralitate, 
egalitate în șanse.



Ziua Umanismului - București



Ziua Umanismului - Cluj-Napoca



Ziua Umanismului - Galați



Proiecție de film - București & Galați

Cu ocazia Zilei Internaționale a Umanismului, am organizat o proiecție de filme despre 
drepturile minorităților, libertatea de exprimare, promovarea rațiunii și a unei conștiințe 
raționale și nedogmatice. Proiecția a fost urmată de discuții informale între membrii 
asociației și publicul participant.



Tabăra Umanistă - Bușteni
Peste 30 de persoane au participat la Tabăra Umanistă 
organizată la Bușteni de către AUR & ASUR. Cele 9 
workshop-uri au fost susținute de 8 speakeri pe teme 
precum umanismul, drepturile omului, responsabilitate 
socială, educaţie și etică.



Tabăra Umanistă - Bușteni



“Cum funcționează știința?” - 
Galați

Colegul nostru din Galați, Doru Stoica, a susținut un seminar despre știință pentru un grup de adolescenți, 
cu prilejul întâlnirilor organizate de asociația ProVeritas unde se dezbat anumite întrebări profunde la care 
oamenii au încercat sa afle răspunsurile prin religie, prin filozofie și prin știință.

“Ce mă bucură este faptul că am reușit să-i captivez în 
acest mic univers numit știință de care eu m-am 
îndrăgostit. Am avut parte de tot felul de întrebări 
interesante, inclusiv despre cum putem aplica știința 
pentru a depista dragostea sau alte astfel de sentimente, 
iar la sfârșit am avut parte de un feedback pozitiv. Abia 
aștept să le pot vorbi despre umanism, dar și despre mult 
discutata teoria evoluției!”

Doru Stoica



Workshop de parenting umanist
AUR și ASUR au organizat primul eveniment de parenting umanist din România. Evenimentul a fost 
găzduit de Vlad Bogos (ASUR), care a oferit părinților câteva răspunsuri la întrebarea ”Cum le vorbim 
copiilor despre umanism?”.

http://www.humanismromania.org/
http://www.asur.ro/


Lansarea blogului Umanism 
Romania
Pentru prima oară în România, membri AUR și ASUR, dar și colaboratori externi contribuie 
cu articole pe teme umaniste în cadrul blogului Umanism Romania. Articolele se 
regăsesc pe umanismromania.ro/blog



2017 - Happy New Humanist Year!

Vă mulțumim!

www.humanismromania.org


