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ACCEPT este prima organizație neguvernamentală din România care apără și promovează 
drepturile persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuale, transgender) la nivel național. 

MISIUNE = apărarea și promovarea drepturilor persoanelor LGBT din România, ca drepturi 
ale omului. 

VIZIUNE = o societate în care orientarea sexuală și identitatea de gen sunt considerate 
simple caracteristici ale ființei umane. 

SCOP = schimbarea atitudinilor sociale negative față de persoanele LGBT din România. 

OBIECTIVE 

 Apărarea, prin toate mijloacele legale posibile, a persoanelor ale căror drepturi şi 
libertăţi fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în Constituția României și în tratatele 
internaționale ratificate de statul român, au fost încălcate; 

 Educarea societății și a mass mediei în domeniul LGBT; 

 Organizarea și promovarea respectării drepturilor și libertăților persoanelor LGBT și 
dezvoltarea solidarității între membrii comunității LGBT; 

 Colaborarea cu organizații care promovează drepturile minorităților; 

 Dezvoltarea unor servicii care să răspundă nevoilor specifice ale persoanelor LGBT din 
România. 
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ACCEPT este coordonatoare a Coaliției Antidiscriminare din România și membră ILGA 
Europe, TGEU-Transgender Europe și Inter Pride. 

 

 

 
Pagini web: www.acceptromania.ro, www.gay-fest.ro, www.transgen.ro, 
www.antidriscriminare.ro, www.raporteaza.ro  
 
Facebook: https://www.facebook.com/asociatia.accept  
 
Campanii de conștientizare coordonate: Luna Istoriei LGBT și GayFest 
 

 

 
 
 

f 

8 work 
shops 

5 site-uri si 6300 de 
fani pe Facebook 

 

8 cazuri strategice  
aflate în desfășurare 

 

16 cazuri în care s-a oferit 
 consiliere și asistență juridică. 

45 de evenimente și  
peste 2000 de participanți 

 

Bugetul organizației 624402 RON  
 

4 angajați cu normă întreagă și  
un angajat cu contract de colaborare + 20 voluntari 

 

http://www.acceptromania.ro/
http://www.gay-fest.ro/
http://www.transgen.ro/
http://www.antidriscriminare.ro/
http://www.raporteaza.ro/
https://www.facebook.com/asociatia.accept
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Realizari majore în anul 2013  
 

 

ACCEPT este prima organizație de drepturile omului din România căreia i s-a admis 
cererea de a trimite intrebări preliminare la Curtea Europeană de Justiție. Cererea a 
fost făcută în contextul necesității clarificării legislației românești anti-discriminare 
din perspectiva Directivei 78/2000 privind egalitatea de tratament la încadrarea în 
muncă și relațiile de muncă. 

În februarie 2010, George Becali, în calitatea sa de patron al clubului de fotbal Steaua, 
declara: “Nici dacă se desființează Steaua nu iau un homosexual în echipă. Zvonurile 
sunt zvonuri… Poate că e minciună că e homosexual. Dar dacă e adevarăt? Decât un 
gay, mai bine jucăm cu un junior.” 

 

Urmare a sesizării făcute de Asociația ACCEPT, Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării a decis, pe de o parte, că afirmațiile d-lui Becali au fost discriminatorii, 
afectând demnitatea persoanelor LGBT din România, pe de altă parte însă a 
considerat că această discriminare nu poate fi plasată în contextul muncii. Pe cale de 
consecință, nici Clubul de Fotbal Steaua București nu a fost găsit răspunzător pentru 
discriminare în muncă.   

 

ACCEPT, considerând că discriminarea sesizată 
ține de domeniul muncii, a contestat hotărârea 
CNCD și a cerut Curții de Apel București să solicite 
câteva clarificări de la Curtea Europeană de 
Justiție privind felul în care ar trebui interpretate 
standardele UE în domeniul discriminării pe 
criteriul orientării sexuale în muncă. Această 
cerere a fost acceptată de către Curtea de Apel 
București. Răspunsul Curții Europene de Justiție 
urmează să clarifice felul în care trebuie aplicată 
Directiva 78/2000, fiind astfel de interes pentru 
toate țările Uniunii Europene.  

 

Impact: Raspunsul Curţii Europene de Justiţie a produs 2 importante schimbări în 
modul de aplicare a legii romane antidiscriminare: modificari în ceea ce priveşte 
minimul si maximul cuantumul amenzilor, cat si corectarea termenului de prescripţie 
al amenzii, ambele în favoarea victimelor discriminării. Decizia Curţii Europene de 
Justiţie indică în mod categoric necesitatea ca CNCD şa sanctioneze pe măsura 
gravitătii faptelor de discriminare, emiterea de recomandări neputand fi considerată 
drept măsură adecvată şi eficientă. ACCEPT este singura organizaţie din ţară care a 

http://adevarul.ro/news/sport/gigi-becali-nici-desfiinteaza-steaua-nu-iau-homosexual-echipa-1_50abb6327c42d5a6637f1353/index.html
http://adevarul.ro/news/sport/gigi-becali-nici-desfiinteaza-steaua-nu-iau-homosexual-echipa-1_50abb6327c42d5a6637f1353/index.html
http://adevarul.ro/news/sport/gigi-becali-nici-desfiinteaza-steaua-nu-iau-homosexual-echipa-1_50abb6327c42d5a6637f1353/index.html
http://www.cncd.org.ro/
http://www.cncd.org.ro/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/cp130052ro.pdf
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susţinut un caz in faţa Curţii de la Luxembourg, creand practic un precedent la nivelul 
Uniunii Europena în relaţiile de muncă! 

 
 
 
 
 
 

Consolidarea sustenabilității instituționale pentru activitățile de lobby și 
advocacy în domeniile drepturilor omului și antidiscriminării – cu sprijinul  
Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta 
 
Parteneri: Coaliția Antidiscriminare din România (un grup informal alcătuit din 9 ONG-uri 
specializate în promovarea drepturilor omului) 
 

Scopul proiectului:  
Sprijinirea sustenabilității instituționale a Asociației Accept în vederea continuării consolidării 
activităților de lobby și advocacy, precum și a coordonării Coaliției Antidiscriminare din 
România.  
 
 

Rezultate: 
- Accept a continuat să pledeze pentru o legislatie privind parteneriatele civile între 

persoane de același sex și pentru îmbunătățirea legislației în problematica 
transgender. 

- 25 de persoane au apelat la ACCEPT pentru consiliere juridică. O mare parte dintre 
acestea a decis să nu depună nicio plângere formală, temându-se posibile acte 
ulterioare de discriminare sau victimizare.  

- 8 cazuri de litigiu strategic și reprezentare juridică se află în diferite faze procesuale, 
inclusiv cazul Becali / Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, acesta 
continuand la nivelul Curţii de Apel Bucureşti.pentru care ACCEPT a solicitat clarificări 
din partea Curții Europene de Justiție.  

- Capacitatea Coaliției Antidiscriminare de a reacționa rapid a fost îmbunătățită, având 
inițiative comune/intervenții majore în domeniul reformei constituţionale şi al 
derapajelor discriminatorii ale politicienilor romani.   
 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.antidiscriminare.ro/home/
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Rupe tăcerea! 
 

Donator: Ambasada Regatului Țărilor de Jos din București 
 
Parteneri:  

- ISOP, Institutul de Studii pentru Ordine Publică (instituție subordonată Ministerului 
Administrației și Internelor, responsabil cu oferirea unor programe de dezvoltare a 
cunoștințelor în plan profesional pentru agenții de poliție).  

- CNCD, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (autoritate de stat 
autonomă, responsabilă cu combaterea și sancționarea discriminării în România).  

- Coaliția Antidiscriminare din România (un grup informal alcătuit din 9 ONG-uri 
specializate în promovarea drepturilor omului) 

Scopul proiectului: 
Scopul principal al acestui proiect este să sporească accesul victimelor infracțiunilor motivate 
de ură la informații și servicii de suport. Activitățile vor aborda problematica infracțiunilor 
motivate de ură, în general, și vor include activități specifice concentrate pe infracțiunile 
motivate de ură ce vizează populația LGBT. 
 
Rezultate: 

- O secțiune pentru infracțiuni motivate de ură pe site-ul antidiscriminare.ro (site-ul 
oficial al Coaliției Antidiscriminare), conținând informații specifice 

- O campanie de conștientizare în social media 

- Un sistem online de raportare pentru persoanele care au fost victime sau martore ale 
infracțiunilor motivate de ură, de orice natură, pe site-ul antidiscriminare.ro. 

- Oferirea de consilere juridică în 10 cazuri de discriminare și săvârșire de infracțiuni 
motivate de ură asupra persoanelor LGBT 

- O curriculă de training axată pe abordarea infracțiunilor motivate de ură și a 
discriminării persoanelor LGBT 

- 2 traininguri pentru politişti au fost oferite de catre ACCEPT în vederea unei mai bune 
intelegeri a discriminării LGBT şi infracţiunilor motivate de ură importiva acestei 
comunităţi. 

 
Status proiect: implementat 

 

 
 
 

http://www.cncd.org.ro/
http://www.antidiscriminare.ro/home/
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Monitorizarea Implementării Recomandării 5/20101 a Comitetului de Miniștri 
 

Donator: ILGA Europe 
 
 
Scopul proiectului: 
Monitorizarea implementării Recomandării 5/2010 a Comitetului de Miniștri al Consiliului 
Europei în România 
 
Rezultate: 

- Evaluarea situației (cunoaștere, înțelegere și implementare) la nivelul autorităților 
centrale interesate 

- Monitorizarea legislației cu privire la infracțiuni motivate de ură 
- Identificarea priorităților de advocacy pentru implementarea Recomandării 

Comitetului de Miniștri în România: reglementări în domeniul medical pentru a 
permite accesul la servicii medicale potrivite (inclusiv servicii psihologice, 
endocrinologice și chirurgicale) fără a discrimina persoanele transgender, 
introducerea unor informații adecvate despre orientarea sexuală și identitatea de 
gen în curricula pentru educație sexuală, o mai bună transpunere la nivel național a 
legislației cu privire la prevenirea și combaterea discriminării 

- Identificarea și atragerea aliaților în sprijinul eforturilor de advocacy: Centrul de 
Resurse Juridice, Centrul Național de Sănătate Mintală, Coaliția Drepturilor Sexuale și 
ale Reproducerii, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării  

- Raportul este în curs de realizare și va fi larg răspândit (în special către instituțiie 
publice interesate) 

- Mese rotunde de dezbatere au fost organizate pe tema rezultatelor prezentate în 
raport, atat la nivelul ACCEPT, cat şi in cadrul unor evenimente publice (precum 
Forumul National ONG – 2013). 

  
 

Status proiect: implementat  

                                                           
1 Adoptat de Comitetul de Miniștri în 31 Martie 2010, la a 1081-a întâlnire a adjuncților miniștrilor afacerilor 
externe 
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Educaţie pentru diversitate 

 
Data de începere a proiectului 1 iulie 2013 

Data de sfârşit a proiectului  31 decembrie 2013 

Buget total cheltuit 48 012 Lei 100 % 

Contribuţie cheltuită din Fondul pentru Inovare 

Civică  

 45 000Lei 93.73 % 

Contribuţie cheltuită de către solicitant și/sau 

partener/i  

3 012 Lei 6.27 % 

 
 

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI ( Scop, Obiective, Grup țintă, beneficiari direcți, etc):  
 

Scop: Dezvoltarea unui sistem de prevenire şi intervenţie pentru combaterea şi prevenirea 
discriminării legate de orientarea sexuală pentru liceele din România.  
 
O1. Dezvoltarea si testarea unui instrument de măsurare a nivelului în care liceele sunt un mediu 
sigur pentru elevii LGBT.  
O2. Elaborarea şi livrarea unui modul de formare pentru profesori, dedicat protejării elevilor de 
reacţiile homofobe din spatiul şcolar.  
O3. Elaborarea şi promovarea în sistemul şcolar a unui set de recomandări pentru combaterea şi 
prevenirea discriminării legate de orientarea sexuală. 
 
Beneficiari  
Beneficiari direcţi estimaţi: 40 de profesori şi consilieri şcolari; minim 400 de elevi. 
Numărul final al profesorilor şi consilierilor şcolari care au participat la un modul de formare şi vor 
constitui o reţea de multiplicatori a rezultatelor proiectului este de 53. Pe lângă aceştia, au mai fost 
instruiţi- fără costuri suplimentare- 19 studenţi la Facultatea de Psihologie a Universităţii Transilvania 
din Braşov. 
In total peste 750 elevi, împreună cu părinţi şi alte cadre didactice şi consilieri şcolari au fost 
beneficiarii activitaţilor multiplicatoare implementate de profesorii şi consilierii şcolari care au 
participat la modulul de formare. 
 
Indirect, de acest proiect beneficiază cadre didactice şi elevi din liceele din România- care au acum 
acces la instrumentele şi documentele produse în timpul proiectului (instrument de măsurare a 
nivelului in care liceele sunt un mediu sigur pentru elevii LGBT, suport de curs adresat profesorilor şi 
dedicat protejării elevilor de reacţiile homofobe, şi un set de recomandări privind combaterea si 
prevenirea discriminării legate de orientarea sexuală). Ministerul Educaţiei Naţionale, şi alte instituţii 
şi autorităţi cu rol de coordonare a procesului educaţional, au  acces la un set de recomandari pentru 
combaterea şi prevenirea discriminării legate de orientarea sexuală.  

 
 

Status proiect: implementat  
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Luna Istoriei LGBT 2013- a II-a ediţie 
 

  
 

 
 

 
Scopul Proiectului: Luna Istoriei LGBT are loc în România și în alte 8 țări europene în fiecare 
an, în luna Februarie. Reprezintă o oportunitate de a celebra viețile și cultura persoanelor 
LGBT (lesbiene, gay, bisexuale, transgender), explorând poveștile personale și ale celorlalți 
într-un context LGBT. Este, de asemenea, o ocazie de a învăța, a discuta și a dezbate pe 
marginea luptei continue pentru drepturile LGBT în România și în întreaga lume. În România 
Luna Istoriei LGBT a avut loc pentru prima oară în anul 2013. 
 
Ambasada Canadei la București, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București si Erste 
Foundation au fost donatori in In cadrul Luna Istoriei LGBT 2013. 
 

- 25 evenimente într-o lună 
- 1000 de participanţi 

 
Programul poate fi consultat aici: http://accept-romania.ro/luna-lgbt/  
 
Status proiect: implementat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://accept-romania.ro/luna-lgbt/
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GayFest 2013- a X-a ediţie 
 

 
 

Donator: Institutul pentru o Societate Deschisă 
 
Parteneri & Susținători: Ambasada SUA, Ambasada Marii Britanii, Muzeul Național de Artă 
Contemporană, Noul Cinematograf al Regizorului Român (Muzeul Țăranului Român), Centrul 
Ceh, Home Mătăsari, Spațiul Platforma, Atelier Mecanic, Club Control, Biblioteca Alternativă, 
Green Hours, Voyage Cafe, Metropotam, Decât o Revistă, Revista de Povestiri, Sub25, 
baboom.ro, Urban Things, Modernism, getlokal, feminism.ro, etc.    
 

Scopul proiectului: 
În fiecare an, începând din 2004, Asociați ACCEPT organizează un festival al Pride-ului, 
pentru recunoașterea și sărbătorirea diversității. Festivalul este dedicat comunității LGBTQ 
(lesbiene, gay, bisexuali, transgender, queer) din România și prietenilor, aliaților și 
susținătorilor lor. 
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GayFest este expresia persoanelor implicate în mișcarea pentru drepturile civile LGBT, un 
eveniment ce reunește activismul politic (Marșul Diversității, dezbateri) cu activismul cultural 
(piese de teatru, filme și expoziții). GayFest este o acțiune proactivă, prin intermediul căreia 
atragem atenția asupra drepturilor persoanelor LGBTQ. 
 

GayFest este un eveniment cultural, o mișcare de promovare a cuturii LGBTQ, un eveniment 
de sine stătător care prezintă valorile comunității LGBTQ, prin intermediul teatrului, al 
filmelor și al imaginilor, întărind faptul că persoanele lesbiene, gay, bisexuale, 
transgender/transexuale și queer trăiesc, muncesc, iubesc și trec prin aceleași probleme ca și 
cele heterosexuale. Cu toate acestea, ele se confruntă și cu o discriminare nejustificată. 
 

- 17 evenimente într-o săptămână 
- 1000 de participanţi 

 
Programul poate fi consultat aici: http://www.gay-fest.ro/en/gayfest-2013/ 
 
 
Status proiect: implementat  
 

 
 
 
 

Combating discrimination, 
Standing up in Solidarity 

 
Combating discrimination, Standing up in Solidarity, proiect initiat de catre ACCEPT si 
derulat in parteneriat cu ECPI-Centrul Euroregional pentru Initiative Publice. Principalul scop 
al proiectului il reprezinta oferirea de resurse catre 10 organizatii din Romania, Moldova si 
Ucraina in vederea combaterii discriminarii pe criteriile orientarii sexuale si identitatii de 
gen. 
 
Rezultate:  

 conferinta regionala a avut loc in Kiev, Ucraina in luna iulie 2013 – 20 de participanti 

 un plan regional de combatere a Opozitiei motivate religios la drepturile LGBT in Estul 
Europei. 

 Urmeaza sa fie publicat un raport care analizeaza impactului Opozitiei asupra drepturilor 
LGBT in Estul Europei sa fie publicata in anul 2014.  

 
Status proiect: in implementare  
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Recunoasterea juridica 
a identitatii de gen in Romania 

 
In parteneriat cu ECPI – Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice, ACCEPT a realizat 
primul raport de acest tip din Romania, descriind baza juridică existenta, cat şi concluziile 
rezultate din urma cazurilor asistate juridic de ACCEPT in ultimii ani. Raportul serveşte atat 
persoanelor transgender prin oferirea de informatii despre căile juridice si medicale pe care 
acestea le au la dispozitie, cat oferă şi principalelor instituţii ce operează in acest domeniu 
prin oferirea de recomandări nediscriminatorii pe criteriul transgeneritaţii. 

 
Status proiect: implementat  
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Schimb de tineret – Iti pasa, dai mai departe 
Youth Exchange – You care, you share 

 
 

Proiectul a fost desfasurat in cadrul programului Tineret in Actiune al Comisiei Europene si a 
vizat promovarea voluntariatului si educatiei non-formale ca instrumente pentru apararea 
drepturilor persoanelor LGBT ca drepturi ale omului. La acest schimb au participat 25 de 
tineri din Romania, Malta, Irlanda, Italia si Portugalia. 
Status proiect: implementat  

 
 
 
 
 

LGBT Small Grants 

 
ACCEPT ofera sprijin logistic Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti pentru 
implementarea programului LGBT Small Grats. Acest program isi propune sa diminueze 
stigmatizarea persoanelor LGBT prin diverse actiuni desfasurate in tara si sa dezvolte 
capacitatea organizatiilor locale sa combata discriminarea comunitatii LGBT. 
 
Rezultate: 4 grants de cate de 5000 USD, in valoare totala de 20 000 USD au fost acordate 
pentru proiecte depuse de ARAS, PSI, SECS si ProCivica Oltenia. 
Status proiect:  in implementare  
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 Surse de finantare  in 2013 
Total 159 540 

 

77647

24000
13789

13257

11972

10625

3510 3500 1000 239 O.S.I.

Black Sea Trust

Youth exchange

Alte surse

FDSC- Civic 95

Centru Regional
Jurnalism
ERSTE - LGBT
Month

 

Cheltuieli in 2013 - pe tipuri 
 Total 136 304 USD 
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Asociația ACCEPT este profund recunoscătoare tuturor 
membrilor, angajaților, voluntarilor, partenerilor, 

susținătorilor și donatorilor săi pentru ajutorul și eforturile 
comune îndreptate către promovarea și apărarea 

drepturilor LGBT în anul 2013 și contează pe sprijinul lor și în 
viitor. 

 
 

Vă mulțumim! 
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