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Despre ACCEPT 
 
 
Asociaţia ACCEPT este prima organizaţie neguvernamentală de drepturile omului din 
România care apără şi promovează drepturile persoanelor LGBT (lesbiene, gay, 
bisexuali, persoane transgender) la nivel naţional. 
 
MISIUNE 
 
Apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor LGBT (Lesbiene, Gay, Bisexuali, 
Transgender) din România, ca drepturi ale omului. 
 
VIZIUNE 
 
O societate în care orientarea sexuala şi identitatea de gen sunt considerate simple 
caracteristici ale fiinţei umane.  
 
SCOP 
 
Schimbarea mentalităţii privind LGBT din România.  
 
VALORI 
 
1. Respectul faţă de drepturile omului.  
    Respectăm dreptul la demnitate personală şi de grup.  
2. Respectul faţă de diversitate.  
    Considerăm fundamentală respectarea convingerilor, a valorilor, a sentimentelor şi 
a identităţii.  
3. Respectul faţă de propria persoana şi faţă de comunităţile din care facem parte.  
    Susţinem şi încurajăm afirmarea identităţii şi respectul de sine.  
    Acţionăm cu profesionalism.  
    Promovăm principiile transparenţei instituţionale.  
4. Combaterea intoleranţei şi a discriminării faţă de persoane şi de grupuri pe 
criteriul orientării sexuale şi al identităţii de gen.  
 
OBIECTIVE 
 

• apărarea prin toate mijloacele legale a persoanelor lezate în drepturile şi 
libertăţile lor fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în Constituţia României 
şi în tratatele internaţionale ratificate de statul român;  

• educarea societăţii şi mass-media cu privire la LGBT;  
• organizarea de acţiuni pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor LGBT;  
• dezvoltarea solidarităţii între membrii comunităţii LGBT;  
• colaborarea cu organizaţii care promovează interesele minorităţilor;  
• dezvoltarea de servicii care răspund nevoilor specifice LGBT din România.  

 
În prezent Asociaţia ACCEPT este membră a ILGA Europe şi IGLYO.  
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Board, staff şi membri 
 
 

Cei 5 membri de board aleşi la AG din anul 2008 au fost: 
 

Vera Cimpeanu 
Lucian David 

Octav Popescu 
Monica Constantin 
Romaniţa Iordache 

 
Staff-ul ACCEPT: 

 
Florentina Bocioc - Directoare executivă 

Irina Niţă - Coordonatoare programe 
Bogdan Istrate - Coordonator PR & Servicii 

Ana – Maria Vitan - Responsabil financiar & administrativ 
Florin Marin - Asistent programe 

Florin Radu - Asistent administrativ 
Emilia Boteanu - Office manager 

Delia Codreanu - Psiholog 
 

 
După AG din anul 2008, Asociaţia ACCEPT are 46 de membri. 
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Activităţi de advocacy şi lobby 
 
1. Scrisoare către Ministerul Sănătăţii Publice privind criteriile de excludere 
a donatorilor de sânge – mai 2007/februarie 2008 
 
 
Asociaţia ACCEPT a trimis Ministerului Sănătăţii Publice, în mai 2007, o scrisoare care 
conţinea observaţiile sale legate de propunerea Ordinului Ministerului Sănătăţii 
pentru aprobarea Normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de 
sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care 
trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor 
de sânge şi de componente sanguine umane. 
 
Acest proiect, lansat în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii, (http://www.ms.ro; 
secţiunea Legislaţie. Proiecte de acte normative) conţinea, în opinia ACCEPT, 
prevederi cu caracter discriminatoriu referitoare la criteriile de excludere permanentă 
a donatorului de sânge. 
 
La data de 8 iunie 2007 Asociaţia ACCEPT a participat la dezbaterea publică 
organizată la cererea ACCEPT de către Ministerul Sănătăţii. Cu această ocazie 
ACCEPT şi-a exprimat punctul de vedere şi a anunţat Ministerul Sănătăţii şi Institutul 
de Hematologie că va sesiza CNCDul. 
 
Imediat după dezbaterea publică, ACCEPT a făcut o plângere către CNCD şi a cerut 
recunoaşterea ca discriminare a criteriilor propuse de Ministerul Sănătăţii. CNCD 
constată discriminarea şi recomandă Ministerului Sănătăţii eliminarea criteriilor 
discriminatorii.  
 
La sfârşitul anului 2007, Ministerul Sănătăţii a publicat un proiect de ordin care 
demonstra luarea în considerare a deciziei CNCD, păstrând totuşi în chestionar 
întrebările contestate de ACCEPT. 
 
În aceste condiţii ACCEPT a sesizat din nou Ministerul Sănătăţii specificând intenţia 
de a contesta în instanţă acest act normativ. Ca răspuns la această sesizare, 
Ministerul Sănătăţii adoptă un ordin prin care elimină întrebările respective din 
chestionar. Acest proces s-a finalizat în februarie 2008.  
 

2. Raport privind situaţia persoanelor LGBT în România – februarie 2008 

Asociaţia ACCEPT, IGLHRC (The International Gay and Lesbian Human Rights 
Commission) şi ILGA-Europe (The European Region of the International Lesbian and 
Gay Association) au pregătit un raport comun privind situaţia drepturilor persoanelor 
LGBT în România, raport trimis către Consiliul pentru Drepturile Omului de la 
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), pentru procesul de revizuire universală periodică 
a României.  

3. Memoriu pentru susţinerea Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării 

În aprilie 2008 a fost redactat un Amicus Curriae către Curtea Constituţională în 
favoarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Acest document a fost 
realizat de Asociaţia ACCEPT şi semnat împreună cu alte ONGuri interesate de 
problematica discriminării.  
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Documentul se referă la excepţia de neconstituţionalitate ridicată de SC ALRO SA 
Slatina, în calitate de reclamantă, prin care sunt prezentate Curţii spre control de 
constituţionalitate, prevederile art. 16-25 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, 
republicată în Monitorul Oficial, nr. 99 din 8 februarie 2007.  
Un memoriu similar a fost adresat Preşedintelui României, în iulie 2008, materialul 
fiind redactat de Asociaţia ACCEPT şi semnat împreună cu alte 24 de ONGuri.  
Ca urmare a acestor demersuri, Curtea constituţională a respins majoritatea 
excepţiilor de neconstituţionalitate, conservând mandatul CNCDului.  
 
4. Proceduri interne CNCD – ianuarie - februarie 2008 
 
Asociaţia ACCEPT, împreună cu organizaţii membre ale Coaliţiei Anti-discriminare au 
redactat comentarii la propunerea de proceduri interne de funcţionare a Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării. Comentariile au urmărit în primul rând 
asigurarea unui acces cât mai simplu al cetăţenilor la CNCD, într-un mod clar şi 
transparent. Scrisoarea a fost trimisă către CNCD în februarie 2008. Ulterior CNCD a 
integrat mare parte din observaţiile ONGurilor în actul normativ care reglementează 
procedura internă a CNCD. 
 
5. Directiva orizontală privind protecţia împotriva discriminării 
 
În martie 2008 Asociaţia ACCEPT s-a alăturat campaniei ILGA – Europe de susţinere 
a adoptării la nivelul Uniunii Europene a Directivei privind protecţia împotriva 
discriminării pentru toate criteriile prevăzute în articolul 13(1) al Tratatului european, 
inclusiv pentru criteriul orientării sexuale, în alte domenii decât piaţa muncii.  
Au fost trimise scrisori de solicitare a suportului pentru un vot în favoarea acestei 
directive din partea României. Scrisorile au fost trimise către: preşedintele României, 
Primului Ministru, Ministrului de Externe, Comisarului român din cadrul Comisiei 
Europene.  
Documentul a primit un vot favorabil în cadrul Parlamentului European, în 2009, 
urmând a fi supus dezbaterii şi votului în cadrul Consiliului. Această activitate este în 
continuare monitorizată de Asociaţia ACCEPT autorităţile române afirmând că nu au 
încă definit un punct de vedere.  
 
 
6. Parteneriat civil/căsătorie 
 
În anul 2008 Asociaţia ACCEPT şi-a continuat activitatea de lobby pentru 
introducerea în România a instituţiei parteneriatului civil. În iunie 2008 a avut loc o 
sesiune de planificare a acţiunilor de lobby pe această temă. În toamna lui 2008 a 
fost depus în Parlament un proiect de lege privind reglementarea parteneriatului 
civil, care corespunde nevoilor identificate de ACCEPT. Pentru că iniţiatorul actului 
normativ nu a mai obţinut un al mandat la alegerile generale, proiectul de lege a fost 
suspendat din dezbaterea parlamentară. Acţiunile de lobby ale ACCEPT se vor 
concentra în anul următor pe indentificarea unui posibil suport parlamentar pentru 
reluarea procedurii pentru acest proiect.  
 
 
7. Cazul Hădăreni 
 
La sfârşitul lunii septembrie 2008, Istvan Haller, membru în Colegiul Director al 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a intrat în grava foamei ca semn 
de protest faţă de non-acţiunea Guvernului României în legătură cu respectarea 
obligaţiilor din deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Hădăreni, Plăeşii 
de Sus şi Caşinu Nou.  
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Mai multe ONGuri de drepturile omului, în special ONGuri care lucrează în domeniul 
drepturilor romilor, s-au mobilizat pentru a obţine din partea autorităţilor un 
angajament ferm privind continuarea programelor de reabilitare a zonelor afectate 
de conflictele interetnice, menţionate în deciziile CEDO. Au fost redactate scrisori 
către autorităţi, către ambasade, au fost organizate întâlniri cu Secretariatul General 
al Guvernului.  
Istvan Haller a încetat greva foamei, iar Coaliţia anti-discriminare a început un 
proiect de monitorizare a deciziilor CEDO din Hădăreni.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 8

 
Activităţi legate de proiecte 

 
1. Titlu proiect: Prevenire HIV în rândul MSM – A7 
 
Finanţator: Global Fund for HIV/AIDS 
Buget total: 140.504 euro 
Buget cheltuit în 2008: 133.412 euro 
 
Scop: prevenirea infectării cu HIV a persoanelor MSM 
Obiective 
Obiectivul 1. Creşterea accesului persoanelor MSM (inclusiv CSW) din minim 10 
localităţi din România la informaţii adecvate despre prevenirea HIV/SIDA şi la articole 
pentru promovarea sexului protejat. 
Obiectivul 2: Creşterea accesului MSM (inclusiv CSW) la servicii psiho-medico-
sociale adecvate nevoilor specifice grupului ţintă, la nivel naţional. 
 
 
A1: Activităţi constante de outreach 
Număr de activităţi de outreach organizate 538 
Număr de MSM atinşi prin programe de 
prevenire HIV/SIDA 

20.647 

A2: Campanii de promovare a sexului protejat 
Număr de campanii IEC 2 
Număr de acţiuni de outreach organizate 39 
Număr de MSM atinşi prin programe de 
prevenire HIV/SIDA 

1.817 

A3:Distribuţie prezervative 
Număr de prezervative distribuite 91.126 
A4: Materiale IEC (elaborare şi distribuire) pentru promovarea sexului protejat 
Număr de pliante distribuite 26.108 
Număr de postere distribuite 960 
Număr de ambalaje informative pentru 
prezervative distribuite 

47.021 

Număr de materiale promoţionale distribuite 214 
A5: Helpline pentru LGBT 
Număr de apeluri în timpul cărora apelantul 
primeşte informare, consiliere sau referire 
legate de prevenirea HIV/SIDA 

209 

A6: Consiliere medicală şi psihologică 
Număr de sesiuni de consiliere psihologică 283 
Număr de sesiuni de consiliere medicală în 
vederea reducerii riscului de infectare cu HIV 

422 

Număr de MSM care au primit consiliere 
psihologică 

53 

Număr de MSM care au primit consiliere 
medicală pentru reducerea riscului de 
infectare cu HIV 

387 

A7: Sesiuni de informare pentru educatori peer 
Număr de sesiuni de formare organizate 
pentru educatorii între egali din rândul MSM 

14 

Număr de persoane aparţinând grupurilor 
vulnerabile instruite să realizeze prevenire 
HIV prin intervenţii de educaţie între egali şi 
de outreach 

49 

A8: Biblioteca (sprijin follow problematică LGBT&HIV) 
Număr de titluri adăugate 47 
A9: Monitorizare şi evaluare 
Număr vizite de monitorizare 5 
Număr de întâlniri de evaluare 2 
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2. Titlu proiect: Servicii adecvate pentru MSM – A19 
 
Finanţator: Global Fund for HIV/AIDS 
Buget total: 105.210 euro 
Buget cheltuit în 2008: 74.551 euro 
 
Scop: reducerea stigmatizării MSM 
Obiective 
Obiectivul 1: Aducerea în discuţie publică a unui set de standarde de bună practică 
în lucrul cu MSM (pentru servicii medicale şi psihologice associate cu 
prevenirea&tratamentul ITS/HIV/SIDA). 
Obiectivul 2: Creşterea accesului MSM la servicii psihologice şi medicale, adecvate 
nevoilor specifice, la nivel naţional. 
 
 
 
A1: Lobby şi advocacy la nivel naţional, la adresa factorilor cu putere de decizie 
Elaborarea strategiei şi a planului de acţiune 
de lobby şi advocacy 

1 

Revizuirea strategiei şi a planului de acţiune 
de lobby şi advocacy 

1 

Număr de acţiuni de implementare a 
strategiei de lobby şi advocacy 

6 

Număr de campanii antidiscriminare 
organizate 

1 

A2: Elaborarea unor standarde de bună practică în lucrul cu MSM pentru serviciile 
medicale 
Elaborarea unui document cu standarde de 
bune practici în lucru cadrelor medicale cu 
MSM 

1 

A3: Sesiuni de instruire pentru reducerea stigmatizării MSM 
Număr de sesiuni de instruire pentru 
reducerea stigmatizării MSM în serviciile 
medicale 

5 

Număr de participanţi la sesiunile de instruire 
pentru reducerea discriminării MSM în 
serviciile medicale 

107 

A4: Sprijin (follow up) pentru participanţii la sesiunile de instruire 
Număr de membri înscrişi în e-group destinat 
MSM 

128 

 
 
 
3. Titlu proiect:  Demnitate şi siguranţă: program privind respectarea drepturilor 
omului pentru persoanele LGBT aflate în detenţie 
 
Finanţator: Comisia Europeană prin programul Phare/2005/017-553.01.02/02/02 
Partener: APADOR CH 
Buget total: 56.990 euro 
Obiectiv general: 
Proiectul şi-a propus să îmbunătăţească situaţia respectării drepturilor minorităţilor 
sexuale ca drepturi ale omului, în penitenciarele din România. 
 
Activităţi: 
1. Realizarea unor vizite de monitorizare în penitenciarele din România, pentru a 
verifica informaţiile privind încălcarea drepturilor omului în cazul persoanelor care fac 
parte din comunitatea LGBT. 
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2. Realizarea unor rapoarte de monitorizare a situaţiei drepturilor omului în 
penitenciarele din România, privind membrii comunităţii LGBT. 
3. Organizarea unei dezbateri cu reprezentanţii principalelor instituţii responsabile cu 
administrarea sistemului penitenciar din România. 
4. Realizarea de materiale informative (pliante) privind tematica LGBT şi anti-
discriminare pentru a fi distribuite personalului de conducere al penitenciarelor din 
România. 
5. Realizarea de materiale informative privind tematica LGBT adresate personalului 
medical din penitenciarele din România. 
6. Realizarea de materiale informative privind tematica LGBT şi anti-discriminare 
pentru inspectorii penitenciarelor din Ministerul Justiţiei. 
7. Pregătirea unui set de recomandări privind îmbunătăţirea respectării drepturilor 
omului pentru persoanele LGBT din România, recomandări care să fie incluse în 
regulamentele şi normele care reglementează sistemul penitenciar. 
8. Training cu personalul din ANP (Autoritatea Naţională a Penitenciarelor) pe tema 
drepturilor omului şi pe teme legate de problematica LGBT. 
9. Curs intern pentru membrii şi simpatizanţii ACCEPT pe tema monitorizării 
drepturilor omului în penitenciare. 
10. Documentare pentru îmbogăţirea Centrului de Informare şi Documentare ACCEPT 
cu materiale pe tema monitorizării drepturilor omului, cum se face advocacy, etc. 
11. Consiliere juridică.  
 
 
4. Titlu proiect: Building Capacity for Strategic Advocacy Work on Minority Issues in 
Romania 
 
Finanţator: Open Society Institute – Budapesta 
Partener: RomaniCriss 
Buget total: 13750 euro 
Proiectul se desfăşoară şi în 2009.  
 
Obiective: 
 
1. Realizarea unei analize a nevoilor organizaţiilor implicate în proiect, urmată de o 
planificare a obiectivelor de advocacy; 
2. Dezvoltarea unei strategii de advocacy pentru următorii 2 ani pe tema identificată; 
3. Realizarea unui proces de coaching de 6 luni; 
4. Evaluarea progresului făcut de cele 2 organizaţii. 
 
5. Titlu proiect: Strengthening the Anti-Discrimination Coalition 
 
Finanţator: Open Society Institute – Budapesta 
Buget total: 38780 euro 
Proiectul se desfăşoară şi în 2009.  
 
Activităţi: 
 
1. Monitorizarea activităţii CNCD şi a altor instituţii de stat; 
2. Organizarea unei campanii de lobby şi advocacy în timpul procesului de 
nominalizare a candidaţilor pentru Consiliul Director al CNCD; 
3. Creşterea conştientizării asupra aspectelor legate de anti-discriminare; 
4. Realizarea unei strategii pentru acţiunile comune planificate de membrii coaliţiei; 
5. Asigurarea de asistenţă juridică pentru cazuri strategice. 
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6. Titlu proiect: RAXEN - buletine informative 
 
Finanţator: Centrul de Resurse Juridice 
Buget total: 780 euro 
Au fost realizate un număr de 4 buletine informative.  
 
 
7. Titlu proiect: SIALON 
 
Finanţator: Comisia Europeană 
Buget total: 24.000 euro 
 
Obiectivul general al proiectului SIALON este de a obţine informaţii valide şi sigure 
despre răspândirea HIV şi sifilis, comportamentul cu risc şi factorii culturali în rândul 
MSM (bărbaţi care fac sex cu bărbaţi), printr-o metodă non-invazivă de testare pe 
teren (prin probe de salivă) şi printr-o cercetare, ambele desfăşurate în sudul şi estul 
Europei. 
 
Întregul proiect a fost elaborat în colaborare cu asociaţiile gay locale din Italia, 
Spania, Grecia, România, Slovenia, Republica Cehă şi Slovacia. În România 
partenerul ACCEPT în acest proiect este Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. 
Dr. Matei Balş. 
 
Proiectul permite, în condiţii de deplin anonimat pentru respondenţi, corelarea 
datelor despre infecţia cu HIV şi sifilis cu cele legate de comportamentul sexual, ceea 
ce ne va ajuta să înţelegem care este situaţia reală în prezent şi ce metode ar putea 
fi folosite pentru prevenirea eficientă a infecţiilor cu transmitere sexuală în rândul 
MSM din sud estul Europei.   
 
În fiecare din ţările participante în acest proiect, vor fi colectate şi analizate 400 de 
probe de salivă şi chestionare autoaplicate, pe tema comportamentului sexual 
protejat. 
 
 
Donaţii sau sponsorizări 
 
British Council: 1.254 euro 
Goethe Institut: 1.000 euro 

 
Buget Anual 2008: 284.251,66 EURO (sumă încasată in 2008). 
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GAY FEST 2008 
 
 
I. Descriere 
 

Gay FEST este un eveniment care îşi propune atragerea atenţiei asupra mişcării 
pentru drepturi civile ale persoanelor LGBT, o manifestare care combină 
activismul politic (marş, dezbateri) cu activismul cultural (spectacole de teatru, 
proiecţii de filme, expoziţii). 
 
Este o acţiune prin care se promovează egalitatea în drepturi, indiferent de 
orientare sexuală. Pe lângă faptul că este o mişcare politică, acest eveniment dă 
naştere la numeroase iniţiative culturale. Este un moment prielnic de afirmare a 
culturii LGBT, un fenomen aparte, bine conturat şi care evidenţează prin teatru, 
filme şi fotografii, valorile comunităţii LGBT, demonstrând că lesbienele, gayi, 
bisexualii şi persoanele transgender/transsexuali trăiesc, muncesc, iubesc şi se 
confruntă cu aceleaşi probleme ca şi heterosexualii. În acelaşi timp însă, adesea 
se confruntă cu o discriminare nedreaptă. 
 
Gay FEST este un eveniment adresat persoanelor LGBT, însă alături de noi vin în 
fiecare an multe persoane heterosexuale care ne susţin şi cred în drepturile 
noastre, care doresc să-şi arate astfel adeziunea faţă de cauza LGBT. 
 
Necesitatea evenimentului vine de la faptul că trăim într-o societate care 
condamnă persoanele LGBT la izolare socială, care le reduce la tăcere, le 
consideră cetăţeni de mâna a doua, le predispune la pierderea locului de muncă, 
a familiei şi a prietenilor. Prin acest eveniment arătăm că iubirea nu este o crimă 
şi că avem aceleaşi drepturi şi obligaţii, precum toţi oamenii. Pentru că sensul 
ultim al termenului pride nu este mândrie, ci demnitate. Demnitatea de a fi 
persoană LGBT. Demnitatea de a fi om. 
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II. Detalii organizatorice; 
 

Echipa care s-a ocupat de organizarea acestui eveniment a avut următoarea 
componenţă: 
1. Bogdan Istrate – organizare eveniment; 
2. Florentina Bocioc – supervizare eveniment; 
3. Octav Popescu – responsabil festival de film; 
4. Lucian David – website, materiale printate; 
5. Staff-ul ACCEPT – pentru sarcini care nu au putut fi realizate de persoanele 

mai sus menţionate. 
 
 
Perioada de organizare a Gay FEST-ului: 15 Martie – 15 Mai 2008. 
 
II.I. Website; 
 
Procesul de organizare a evenimentului a început la jumătatea lunii martie 2008, 
prima parte fiind concentrată pe realizarea website-ului oficial al evenimentului – 
www.gay-fest.ro -, un website separat de www.accept-romania.ro. 
 
Este un website de sine stătător care conţine informaţii despre toate 
evenimentele Gay FEST de până acum. Informaţia pentru fiecare an a fost 
modificată şi schimbată pentru uniformizarea tuturor paginilor de pe website. De 
asemenea, conţinutul website-ului a fost tradus în limba engleză pentru a fi 
disponibil pentru personele din afara ţării. 
 
Pentru ediţia 2008, pe website au fost postate urmatoarele: program, synopsis 
pentru filmele din cadrul Festivalului de Film, poze pentru filme, mesaje de 
îndemn la participare, bannere, informaţii despre evenimentele din program. 

 
 
II.II. Materiale printate; 
 
Au fost printate 600 de materiale care au conţinut detalii legate de program. 
 
II.III. Promo iniţial; 
 
Înainte de debutul evenimentului au fost realizate machete şi bannere pentru mai 
multe reviste şi anume:  

1. Revista TABU – website; apariţie luna IULIE 2008 – post event; 
2. ŞapteSeri – machetă; 
3. TIMEOUT – articol; program draft; 
4. FreeStyle – machetă; articol; 
5. Club Purple – banner; program; 
6. Queens – banner; 
7. Website gayone – banner; program; 
8. Angelicuss – banner; program; 
9. Metropotam – program. 

Pe lângă toate aceste apariţii, Gay FEST ’08,  în cadrul procesului iniţial de 
promovare, a fost dezbătut pe mai multe blogg-uri. Blogul – www.darkqnet.net a 
postat foarte multe păreri ale cititorilor. 
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III. Activităţi; 
 

1. Conferinţa de presă; 
 
Locaţie: sediul AMP (Agenţia de Monitorizare a Presei) 
Data: 19 mai 2008 
Număr reprezentanţi media: 18 
Televiziuni: 7 (Realitatea TV, Antena 1, Antena 3, OTV, Prima TV, B1 TV, Kanal D, 
Pro TV) 
Ziare: 4 (Libertatea, Gândul, Ring, Jurnalul Naţional) 
Radio: 3 
Agenţii media: 2 (Rompress şi Mediafax). 
 
 

2. Expoziţia foto „Exposed – Diversitatea prin ochii tăi” 
 

Locaţie: Librăria Cărtureşti 
Data: 19-24 mai 2008 
 
Expoziţia s-a desfăşurat fără incidente şi dificultăţi majore. Pe parcursul acestei 
iniţiative au fost împărţite materialele cu programul Gay FEST 2008. 
 
 

3. Festival de Film INKLUSIV; 
 
Locaţie: Cinemateca Română, Sala UNION 
Data: 19-24 mai 2008 
 
Festivalul de film a prezentat filme cu tematica LGBT, documentare, scurt metraje, 
lung metraje. 
 
 

4. Expoziţia internaţionala Campaign against Homophobia 
 
Locaţie: sediul ACCEPT 
Data: 22-24 mai 2008 
 
Expoziţia Campaign against Homophobia a prezentat afişe stradale folosite în 
campanii impotriva homofobiei în mai multe ţări europene. Acestă iniţiativă nu a avut 
mare succes din punct de vedere al participării dar a apărut în mai multe 
background-uri de interviuri pentru televiziuni. 
 
  

5. Dezbatere - Religie şi Homosexualitate -. 
  
Locaţie: Cinemateca Română 
Data: 22 mai 2008 
Invitaţi: Diane Fisher (MCC), Florentina Bocioc (ACCEPT), Rolf Solheim (Norwegian 
Humanist Association), Remus Cernea (Asociaţia Umanistă Română). 
Participanţi: 20  
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6. Dezbatere - Export de extremism românesc la Chişinău -. 
 
Locaţie: sediul ACCEPT 
Data: 23 mai 2008 
Invitaţi: Diane Fisher (MCC), Florin Buhuceanu (ACCEPT), invitaţi de la CHIŞINĂU 
Participanţi: 15 
 
 

7. Dezbatere - Parteneriatul civil: o instituţie necesară? -. 
 
Locaţie: Club La Scena 
Data: 23 mai 2008 
Invitaţi: Michael Cashman (EMP), Diane Fisher (MCC) 
Participanţi: 30 
 
 

8. Raibow Party – Club Purple 
 
 
Locaţie: Club PURPLE 
Data: 24 mai 2008 
Invitaţi: Dj RYNO şi Silvia  
Participanţi: 350 de persoane 
 
 

9. Marşul diversităţii 
 

 
În 2008 au fost prezenţi la marş aproximativ 250 de persoane. Marşul a 
beneficiat de o sonorizare profesională dar (insuficientă) pentru discursurile 
programate, precum şi pentru muzica de fond. 
 
În anul 2008 vorbitorii au fost: Michael Cashman, Diane Fischer, Mats Aberg  - 
Ambasadorul Suediei la Bucureşti şi Florin Buhuceanu. 

 
 
 
Gay FEST ‘08 
Media 
 
 
Gay FEST 2008 s-a bucurat de o bună mediatizare atât în presa scrisă cât şi în cea 
audiovizuală şi virtuală. Evenimentul a fost promovat atât de presa locală cât şi de 
cea naţională. 
 
În ceea ce priveşte presa scrisă au apărut articole în ziare ca: Evenimentul Zilei, 
Libertatea, Ziua, Cotidianul dar şi în Ring, 7Plus, Adevărul, Compact, Gardianul, 
Gândul, Interesul Public, România Liberă, TABU, Freestyle, TIMEOUT, B 24 FUN, 
ŞapteSeri, Bihoreanul, Metropotam, Photo Magazin şi Click.  
 

Gay FEST 2008 a avut cel puţin un articol în următoarele ziare de TOP: Adevărul, 
Cotidianul, Jurnalul Naţional, România Liberă, Cancan, Libertatea, Gândul, 
Evenimentul, Gardianul, Click, Evenimentul Zilei şi Ziua. 
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Celelalte ziare de TOP nu publică articole din grupa social. Evenimentul a acoperit 
100 % din ziarele de TOP. 
 
Gay FEST 2008 a beneficiat şi de o mediatizare bună la nivel naţional, existând cel 
puţin un ziar local care a publicat o ştire despre eveniment. 
 
Audiovizual 
 
 
La nivel de televiziuni evenimentul a avut, de asemenea, o bună mediatizare. Cele 
mai multe reportaje realizate cu ocazia, Gay FEST 2008, au fost de către 
REALITATEA TV. (ex - http://www.realitatea.net/parada-gay-in-
capitala_286936.html). Au mai apărut ştiri despre Gay FEST 2008 la următoarele 
televiziuni: PROtv, Prima TV, ACASĂ tv, Antena 1, Antena 2, B1 TV, TVR 1.  
 
Persoane LGBT care au apărut în presa scrisă şi audiovizuală: Florin Buhuceanu, 
Tudor Kovacs, Ioana Conţu, Lucian Dunăreanu, Florentina Bocioc. 
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Evenimente 
 
 
Ziua Internaţională de Luptă Împotriva HIV/SIDA (1 Decembrie) 
 
ACCEPT a marcat Ziua Internaţională de Luptă Împotriva HIV/SIDA printr-un 
eveniment public, organizat în parteneriat cu Asociaţia Română Anti-SIDA şi 
Asociaţia INTEGRATION. 
 
Acesta a constat în postarea a unui cort în parcul Tineretului, unde cele 3 organizaţii 
au împărţit materiale informative, prezervative şi fundiţe. 
 
În cadrul evenimentului a fost realizat un desen grafitti iar persoanele cu care 
voluntarii celor 3 organizaţii au interacţionat au avut posibilitatea să lase mesaje de 
solidaritate cu persoanele afectate de virusul HIV. 
 
Evenimentul a fost organizat de Departamentul de PR&Servicii. 
 
 
Salonul de PSIHOLOGIE 
 
În anul 2008, a avut loc cea dea 2 a participare a Asociaţiei ACCEPT la Salonul 
Internaţional de Psihologie. Pe parcursul celor 4 zile, ACCEPT a prezentat materialele 
şi  serviciile asociaţiei. 
 
Târgul EROTIC 
 
În 2008, ACCEPT a participat la Târgul Erotic Bucureşti. Participarea asociaţiei la 
acest eveniment este una constantă, care se desfăşoară în fiecare an, şi unde alături 
de alte asociaţii, oferă materiale informative despre ITS-uri, orientarea sexuală, 
sănătate, organizaţie dar şi prezervative. 
 
Gay Valentine 
 
Voluntarii ACCEPT au participat la o întâlnire organizată de Radio TOTAL cu ocazia 
zilei de Valentine’s Day în club Frankie, unde au distribuit materiale informative şi 
prezervative celor prezenţi în locaţie dar au şi discutat cu cei de la radio despre 
cuplurile formate din persoane de acelaşi sex, dificultăţile cu care aceştia se 
confruntă şi despre aspecte legate de vizibilitate. 
 
Diversfest 
 
Evenimentul a fost organizat de RomaniCriss în parcul Tineretului şi a avut drept 
scop promovarea diversităţii. Asociaţia ACCEPT a avut un stand unde a distribuit 
materiale informative şi prezervative. 
 
Alte evenimente: 
1. Campania de vară ACCEPT – Nu renunţa la sex, renunţă la riscuri –; 
2. Campania de iarnă ACCEPT – Safe Mode -; 
3. Seară de film – activitate constantă, organizată la 2 săptămâni la sediul 
organizaţiei; 
4. Curs de dezvoltare personală pentru voluntarii ACCEPT; 
5. Curs – „Monitorizarea respectării drepturilor omului în România”, 
iniţiativă organizată de AMP (Agenţia de Monitorizare a Presei) şi ACCEPT. 
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Expoziţia Perspective 2008 
 
Asociaţia ACCEPT a fost unul din partenerii Asociaţiei Art + Architecture Today şi  
Anaid Art Gallery, care au organizat în perioada 13 noiembrie – 13 decembrie 2008 
primul proiect internaţional de artă contemporană feministă, Perspective 2008. 
Locul de desfăşurare: Anaid Art Gallery 
Curatoare: Olivia Niţiş 
Website: http://www.perspectiveproject.ro  
Artiste: Denise Pelletier (Canada), Marilena Preda Sânc (Romania), Émily Laliberté 
(Canada), Maria Friberg (Suedia), Mónica Mayer (Mexic), Barbara Philip (Olanda), 
Jūratė Rekevičiūtė (Lituania), Chengyao He (China), Mary Coble (USA), Dorota 
Nieznalska (Polonia), Ryoko Suzuki (Japonia), Doris Mayer (Austria), Su Tomesen 
(Olanda).  
Prezentarea evenimentului:  
Proiectul Perspective 2008 urmăreşte, prin organizarea unei expoziţii cu participare 
internatională, punerea în dezbatere a unui segment artistic extrem de complex, dar 
şi de fragil totodată pentru o receptare nelipsită de prejudecăţi. Este un proiect fără 
precedent in România, care implică invitarea unor artiste din spaţii culturale diferite 
pentru a contura perspective comparatiste între ţări care au beneficiat de un 
precedent în manifestarea făţişă a unei atitudini feministe, cu rezultate obţinute de-a 
lungul derulării valurilor feministe marcate istoric, politic, social şi cultural, şi ţări 
care s-au confruntat cu regimuri politice care nu au permis astfel de problematizări şi 
care trăiesc în prezent într-o profundă necesitate de recuperare.  
 
Este de urmărit nu atât dacă feminismul este relevant in arta contemporană la nivel 
internaţional, ci in ce fel este relevant. Lucrarile selectate de către curatoare, Olivia 
Niţiş,  lucrări de fotografie, video, gravură, carte de autor acoperă perspective 
diferite asupra problemelor cu care se confruntă femeile în spaţiul privat şi în cel 
public. Cele 13 artiste din 11 ţări care au acceptat participarea în acest proiect, sunt 
personalităţi ale artei contemporane locale şi internaţionale.  
Scopul acestui proiect este de a sensibiliza mediile culturale şi opinia publică din 
România în privinţa recunoaşterii unui segment cu o istorie remarcabilă în artele 
vizuale, în această societate în care înca nu a avut loc o astfel de initiativă majoră şi 
nici o dezbatere la temă.  
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Publicaţii şi reeditari 
 
 
Pe parcursul anului 2008 s-au reeditat 3 materiale: 3 materiale informative şi 1 ghid. 
 
Materiale informative 
 

1. „Răspunsuri la întrebări legate de orientarea sexuală şi homosexualitate” 
 
Este un material care cuprinde noţiuni despre orientarea sexuală de la definiţie până 
la elemente care determină orientarea sexuală, răspunsul la întrebări legate de faptul 
că homosexualitatea ar fi o boală sau o alegere precum şi dacă persoanele LGBT pot 
fi buni părinţi. 
 
De asemenea, materialul prezintă informaţii despre coming out şi ce se poate face 
pentru ajutarea persoanelor de orientare homosexuală să depăşească prejudecăţile 
şi discriminarea cu care se confruntă. 
 
Sursa acestui material este APA – American Psychological Association. 
 

2. „Nu renunţa la sex! Renunţă la riscuri!” 
 
Materialul informativ prezintă informaţii utile pentru reducerea riscurilor asociate 
sexului neprotejat dar şi despre infecţiile cu transmitere sexuală. Sunt prezentate, de 
asemenea, motive care sunt adesea folosite pentru a nu folosi prezervativul, în acest 
cadru găsindu-se şi soluţiile la fiecare dintre ele.   
 
Acest pliant cuprinde instrucţiuni de folosire corectă a prezervativului dar şi motivele 
pentru care acesta se rupe.  
 
Materialul a fost realizat cu sprijin financiar din partea GFATM prin Ministerul 
Sănătăţii. 
 
      3. Materiale de prezentare ale Asociaţiei ACCEPT. 
 
 
Ghiduri 
 

1. Minighid antidiscriminare 
 
Minighidul antidiscriminare în variantă reeditată este un material informativ, 
accesibil, nelegalist, care funcţionează în acelaşi timp ca îndrumar în experienţa 
practică a fiecăruia.  
 
Scopul acestui ghid este unul de informare asupra modalităţilor de apărare în caz de 
discriminare. Ghidul cuprinde un document tip care poate fi completat şi trimis către 
CNCD în momentul în care o persoana înfruntă discriminare. 
 
A fost reeditat manualul pentru profesori: „Orientarea sexuală: ghid introductiv”.  
 
Materiale noi printate în anul 2008: 
 
1. Afiş InfoAccept; 
2. Card InfoAccept; 
3. Ambalaje informative prezervative; 
4. Afiş PERSPECTIVE; 
5. Materiale GayFest: program şi afiş; 
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Voluntariat 

 
 
În prezent,  Asociaţia ACCEPT are un număr de 15 voluntari. Aceştia desfăşoară 
activităţi atât în sediul organizaţiei cât şi în acţiunile, evenimentele pe care ACCEPT 
le desfăşoară în afara organizaţie. 
 
Activităţile de voluntariat sunt: traduceri, participări la seminarii în numele 
organizaţiei pe plan local, naţional sau internaţional, voluntariat la sediul ACCEPT 
(confecţionare maşti, steguleţe, ajutor bibliotecă), participarea la evenimente 
(GayFest, Salonul Internaţional de Psihologie, Târgul Erotic, campanii de informare, 
cursuri organizate de ACCEPT sau dezbateri). 
 
Periodic voluntarii participă la întâlniri în cadrul cărora discută despre activităţile 
organizaţiei şi modul în care se pot implica. La aceste întâlniri sunt încurajaţi să facă 
propuneri, sugestii despre activităţile desfăşurate sau evenimente viitoare. 
 
 

Activism Internaţional & Naţional 
În anul 2008 ACCEPT a participat la următoarele evenimente internaţionale şi 
naţioanle: 
 

1. Different in a Different World, Belgia. 
Membru în echipa de organizare: Bogdan Istrate. 

 
2. Empower thy Peers, Berlin/Germania. Eveniment IGLYO. 

Membru în echipa de organizare: Bogdan Istrate.  
 

3. Students  Perspective on European Politics and LGBT Rights, Stockolm, 
Suedia. 
Participanţi: Bogdan Istrate şi Florinel Stanciu (voluntar ACCEPT). 
 

4. Enlightement, Oslo, Norvegia. 
Participant: Bogdan Istrate. 
 

5. Age Project, Berlin/Germania. Eveniment IGLYO&ILGA – Europe. 
Participant: Florin Buhuceanu. 
 

6. Conferinţa Mondială HIV/SIDA, Mexic. 
Participant: Irina Niţă. 
 

7. Conferinţa anuală ILGA-Europe, Viena/Austria. 
Participanţi: Vera Cîmpeanu şi Florentina Bocioc. 
 

8. Sexuality, gender and identity youth excahnge, Berlin/Germania. 
Participant: Alexandra Ciucu. 

 
9. Şcoala de vară pentru drepturile persoanelor LGBT, Franţa. 

Participanţi: Florentina Bocioc şi Alexandra Ciucu. 
 
10.  SFG (Serile Filmului Gay), Cluj. 

Participanţi: Bogdan Istrate, Irina Niţă, Vera Cîmpeanu, Florin Buhuceanu, 
Florin Marin. 
 

     11. Miss Travesty Romania, Cluj. 
 Participant: Bogdan Istrate. 
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Web 
 
 
Pe parcursul anului 2008 au fost evaluate website-urile www.accept-romania.ro şi 
www.antidiscriminare.ro, precum şi paginile ataşate acestora, atât din punct de 
vedere al conţinutului cât şi din punct de vedere grafic. 
 
Concluzii: 
 
1. up-datarea informaţiei de pe www.accept-romania.ro; 
2. optimizarea website-urilor mai sus menţionate pentru toate browserele de 
căutare; 
3. rezolvarea problemelor tehnice: secţiunea în limba engleză şi meniul orizontal; 
4. traducerea materialelor postate pe secţiunea în limba română în limba engleză; 
5. schimbarea layout-ului; 
6. contractarea unei firme specializate care să facă modificările menţionate la 
punctele anterioare. 
 
În anul 2008 au fost realizate următoarele instrumente virtuale: 
 
1. Newsletter-ul ACCEPT – instrument virtual realizat în format HTML. Acesta s-a 
realizat în fiecare săptămână. 
 
2. Blog-ul ACCEPT – instrument virtual de promovare a activităţilor Asociaţiei 
ACCEPT şi nu numai. 
 
3. Website-ul www.gay-fest.ro – din anul 2008, evenimentul are un website 
propriu. 
 
4. Pagina InfoAccept – pagină destinată promovării serviciului de informare prin 
telefon. 
 
Persoane resursă (voluntari) pentru anul 2008: 
Alex Gheorghiu 
Lucian David 


