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GEN ȘI TRANZIȚIE 
 

 

 Tranziția de gen este o calatorie ce va continua toată viața. Din momentul în care 

devenim conștienți de genul nostru, și realizăm că genul nostru nu este în acord cu cel atribuit 

la naștere, suntem într-un continuu proces de tranziție internă și externă care poate arăta 

foarte diferit pentru fiecare dintre noi. Tranziția nu are un sfârșit, tocmai pentru ca suntem în 

continuă evoluție ca oameni, iar genul nostru va lua diverse forme de-a lungul anilor. Poate 

ne vom exprima genul diferit, poate vom prefera cuvinte diferite pentru a ne identifica, oricum 

ar fi, orice călătorie este bună așa cum reușești să o faci. 

 

 Înainte de a discuta despre tranziția socială, legală, sau medicală, este important să 

spunem că probabil tranziția primordială pe care o vom face este călătoria noastră cu noi 

înșine, și asta nu e mic lucru. A fi în dialog cu noi înșine pentru a ne descoperi genul, a realiza 

ce se simte bine pentru noi din punct de vedere al identificării, limbajului, relaționarea cu corpul 

nostru și direcția în care vrem să mergem. Știu că uneori ne simțim presați să alegem, sa știm 

sigur cine suntem și cum vrem să fim în relație cu ceilalți - însă presiunea asta vine din nevoia 

societății de a ne încadra în cutii clare, și această presiune am internalizat-o cu totx. Tu ești 

singura persoană care decide cât de repede sau lent și sub ce formă va decurge tranziția ta. 

Dă-ți voie să simți, să testezi, să te joci, și să te exprimi fără presiunea de a lua o decizie 

acum. 

 

O cale excelentă de a reflecta este să faci terapie cu un psihoterapeut trans friendly 

care te va ajuta să te împrietenești cu sentimentele și trăirile tale, să sapi mai adânc și să te 

cunoști mai bine într-un mediu sigur, fără judecăți de valoare. Întreabă la începutul terapiei 

despre cunoștințele terapeutei despre identitate de gen și experiența sa de lucru cu persoane 

trans, sau alege să lucrezi direct cu persoane recomandate de alte persoane trans. Un alt 

mod - de multe ori mai accesibil și la îndemână- este să stai de vorbă cu alte persoane și să 

înveți din experiențele lor de tranziție. Deși nicio tranziție nu este la fel ca alta, a auzi prin ce 

călătorii trec alte persoane poate să ne inspire și să ne aducă speranță. Poți face asta 

mergând la grupurile de suport ACCEPT sau la grupuri de discuții și socializare Gender Talk. 

Evenimentele comunitare de orice fel organizate de asociațiile și grupurile LGBTQIA+ pot fi 

de asemenea o cale bună de a cunoaște persoane și a-ți face prieteni cu experiențe similare. 
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Tranziția socială 

 

 Numim tranziție socială tot procesul de a spune celorlalți despre identitatea ta de gen, 

nevoile și cerințele pe care le verbalizăm celorlalți, felul în care ne dorim să relaționăm cu ei 

luând în considerare nuantele identității tale pe care acum le împărtășești cu alte persoane. 

Am vorbit deja despre asta în secțiunea dedicată coming-out-ului, multe lucruri de acolo 

referindu-se în mare la tranziția socială. Tranziția socială, ca și restul tranzițiilor, nu se petrec 

după un șablon- fiecare dintre noi are propriul său drum, și e important să îți dai spațiu să îl 

explorezi. Fie că tranziționezi social doar în cercurile apropiate sau peste tot, alegerea îți 

aparține și nimeni altcineva nu îți poate spune ce e mai bine pentru tine. 

 

 

Tranziția legală 

 

 Când vorbim despre tranziție legală ne referim la tot ce include actele tale de stare 

civilă, de la schimbarea prenumelui la schimbarea markerului de gen din buletin și certificatul 

de naștere, sau a diplomelor. E important de spus că există diferite grade de dificultate cu 

privire la schimbările la nivel legal, și e important să ai răbdare și timp pentru a trece prin 

procedurile aferente.  

 Multe persoane trans și non binare aleg să facă o schimbare numele pe cale 

administrativă pentru a trece prin situațiile zilnice cu mai multă ușurință, având un nume care 

să reflecte mai bine realitate și identitatea persoanei. În teorie, a-ți schimba prenumele este o 

procedura mai ușoară, însă este important să mergi la Starea Civilă din orașul tău pentru a 

vedea exact ce cerințe există pentru a nu avea surprize. În general, însă, este nevoie să: 

- cerere tip pe care o primești de la Starea Civila, completată și semnată 

- o scrisoare de intenție în care să explici de ce îți dorești să îți schimbi numele 

- o cerere la Monitorul Oficial în urma căreia Monitorul Oficial va publica intenția ta de 

schimbare a numelui în paginile sale (atenție! este nevoie să aștepți o luna după 

depunerea acestei cereri pentru a putea depune dosarul) 

- o copie a monitorului oficial cu anunțul tău în el 

- copii legalizate de la certificatul de naștere și de căsătorie (dacă e cazul) 

- cazier fiscal 

- cazier juridic 

- declarație de notorietate la notar în care cineva cunoscut (în afara familiei) declară că 

te prezinți în societate cu numele pe care vrei să îl ai acum și în buletin (opțional) 

- diplome, articole publicate, emailuri sau orice alte dovezi că folosești deja acest nume 

în societate (opțional) 

 

Atenție! Cazierele au valabilitate limitată, așa că rezomandăm să le scoți chiar înainte de a 

depune dosarul la Starea Civilă. 

 

Tot procedul durează puțin, între 1-6 luni pentru a primi un răspuns, în funcție de situație. De 

obicei cererile sunt aprobate, caz în care îți poți schimba buletinul și certificatul de naștere cu 
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noul nume. Dacă cererea ta este respinsă poți face contestație. Pentru o explicație și mai 

detaliată, recomandăm articolul Transcore. 

 

 Pentru schimbarea markerului de gen este necesar să îți iei un/o avocatx care să te 

poată reprezenta în instanță. E important ca această persoană să aibă experiență în a 

reprezenta persoane trans, pentru că altfel, s-ar putea ca argumentația și abordarea sa să îți 

încetinească sai chiar dăuneze procesului. Recomandăm avocatx Asociației ACCEPT, care 

au deja experiența de a sprijini cu succes persoane trans care și-au schimbat numele și 

markerul de gen. E important să numim că acest proces este unul binar, din nefericire neavând 

o opțiune disponibilă persoanelor non binare, dacă acestea nu doresc o tranziție legală către 

F sau M. 

 

Tranziția medicală 

  

 Tranziția medicală include toate procedurile de feminizare, masculinizare și 

neutralizare pe care o persoană decide să le facă asupra propriului său corp, pentru ca acesta 

să se alinieze mai bine cu propria identitate și realitate. 

 Am ales să nu intrăm în detalii amănunțite aici despre tranziția medicală pentru că 

încurajăm ca fiecare persoană ce începe o tranziție medicală să o facă doar fiind acompaniat 

de un doctor. Putem afla multe detalii despre ce tipuri de estrogen sau testosteron există, 

unde sau cum arată o operație de masculinizare a pieptului, sau cum putem să ne subțiem 

vocea- însă, experiențele celorlalte persoane nu au cum sa fie 100% potrivite pentru altcineva. 

Avem corpuri diferite, cu nivele hormonale diferite, condiții medicale diferite, care ne fac 

corpurile să reacționeze diferit- așa că este esențial să găsim tratamentul și procedurile 

potrivite pentru noi. 

 Tranziția medicală adună în jurul său ai mulți specialiști care îți vor fi alături: de la 

psiholog la psihiatru, endocrinolog sau chirurg- în funcție de alegerile pe care le faci e 

important să apelezi la doctori competenți în ceea ce privește persoanele trans. Pentru asta, 

îți recomandăm să discuți cu alte persoane trans pentru a vedea ei alături de cine au facut 

acest drum. 

 Terapia cu estrogen si testosteron sunt printre cele mai comune alegeri făcute de 

persoanele trans. Recomandăm ca aceste intervenții să fie ținute sub observație de un medic. 

În România standardele internaționale de îngrijire a persoanelor trans nu sunt aplicate în 

totalitate, de toată lumea. De aceea, va fi nevoie să consultați un specialist cu experiență. 

Puteți scrie la Asociația ACCEPT sau Transcore pentru a primi detalii cu privire la medicii trans 

friendly din România. 

 Operațiile de confirmare a genului, fie că ne referim la masculinizarea sau feminizarea 

pieptului, sau la operații ale organelor reproductive, au avansat foarte mult în ultimii ani. E 

important să vorbești cu alte persoane trans care au făcut operații similare cu cele pe care ți 

le dorești și tu pentru a cere recomandări, și a vedea care specialist are rezultate similare cu 

ce ai tu nevoie. Unele operații pot fi făcute doar în alte țări, însă nu te descuraja, și ia-ți timp 

să gândești și să planifici proactiv și să ceri ajutor. 

https://transcore.ro/tranzitia-administrativa/
https://drive.google.com/file/d/19-EGU4W8AFWbkM0yOjzqMMyulZ3JUd1u/view
https://drive.google.com/file/d/1jumjmPtczEEu29g7FVBUMhBTHeEka0c1/view
https://transinromania.ro/wp-content/uploads/Standarde-de-ingrijire-WPATH.pdf
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 E important să menționăm că nu toată lumea poate să își facă intervenții chirurgicale, 

fie ca și-ar dori. Ele pot fi scumpe, innaccesibile, iar România nu are foarte mulți specialiști ce 

pot face asta. Din fericire, avem astăzi multiple resurse la dispoziție, cum ar fi binderele, pe 

care le putem folosi pentru a modifica temporar felul în care arată corpul nostru și a obține un 

look mai feminin, mai masculin, sau mai neutru. Recomandăm să explorezi și să alegi ce 

merge pentru tine. 

 

 A fi trans nu are nicio legătură cu câte operații vrei sau poți să îți faci, dacă vrei sau nu 

să îți schimbi numele, cum arăți, și cum te îmbraci. Ești trans pentru că ești, pentru că 

experiența ta cu genul este diferită de cea atribuită ție la naștere. Nimeni nu ar trebui să fie 

împins să facă anumite proceduri dacă nu este gata, sau dacă nu și le dorește acum sau chiar 

niciodată. Ești în continuare trans chiar dacă nu îți schimbi numele sau pronumele, daca nu 

ei T sau E, sau dacă nu porți binder. Oricum ar fi, tranziția ta va arăta așa cum ai nevoie, și 

cum îți dorești să o faci. 

 

Resurse: 

 

● Consiliere psihologică gratuită sau cost redus:  

○ Asociația ACCEPT oferă consiliere psihologică pentru persoane trans și non 

binare și familiile acestora. Te poți programa prin e-mail, trimiţând un mesaj pe 

adresa psiholog@acceptromania.ro sau prin telefon la 021.252.56.20. Dacă 

ești din afara Bucureștiului poți menționa asta pentru a face consiliere online. 

○ Asociația ACCEPT găzduiește mai multe grupuri de suport gratuite, printre care 

unul pentru persoane trans, unul LGBTQIA+, și unul pentru părinți cu copii 

LGBTQIA+. 

 

● Articol Transcore despre: 

○ schimbarea numelui pe cale administrativă: https://transcore.ro/tranzitia-

administrativa/ 

○ tranzitia medicală a persoanelor trans-masculine: 

https://transcore.ro/tranzitia-medicala-de-masculinizare-de-la-zero/  

● Contacte: 

○ Asociatia ACCEPT: accept@acceptromania.ro  

○ Transcore: info@transcore.ro  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16b2AvNhaweuG8d61N9lzNyPVu8w6IaLWeWWKfa3feno/edit#gid=0
mailto:psiholog@acceptromania.ro
https://transcore.ro/tranzitia-administrativa/
https://transcore.ro/tranzitia-administrativa/
https://transcore.ro/tranzitia-medicala-de-masculinizare-de-la-zero/
mailto:accept@acceptromania.ro
mailto:info@transcore.ro

