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Echipa departamentului;
Proiecte implementate în 2009;
Iniţiative de advocacy și lobby în 2009;
Participări la evenimente locale, naţionale sau internaţionale.

1. Echipa departamentului;
Departamentul de advocacy&lobby este reprezentat de:
- Florentina Bocioc;
- Vera Cîmpeanu;
- Romaniţa Iordache;
- Florin Buhuceanu;
- Iustina Ionescu.
2. Proiecte implementate în 2009;
Titlu proiect: Aceleași drepturi, aceleași obligaţii
24 decembrie 2008 - 24 octombrie 2009
Finanţator: Phare 2006/018-147.01.02/02/DEM20
Buget total: 90670 euro1
Buget cheltuit în 2009: 68.856 euro
Scopul proiectului: întărirea capacităţii Asociaţiei ACCEPT de a derula activităţi de
lobby și advocacy și de a apăra drepturile persoanelor LGBT din România.
Grupuri ţintă: membrii comunităţii LGBT, activiști de drepturile omului, persoane
membre în grupuri vulnerabile la discriminare, reprezentanţi ai unor instituţii publice
(ex: CNCD), formatori de opinie publică, junaliști, politicieni.
Activităţi: cursuri de lobby și advocacy; activităţi de advocacy; monitorizarea unor
instituţii publice; monitorizarea discursului public referitor la persoanele LGBT și
combaterea homofobiei; monitorizarea și analiza presei (inclusiv retroactiv, din
campania electorală); consiliere juridică și reprezentarea în instanţă a cazurilor
strategice.
Proiect încheiat. Raportare încheiată.
....................
Titlu proiect: Strengthening the Anti-Discrimination Coalition
iunie 2008 - decembrie 2009
Finanţator: Open Society Institute - Budapesta
Buget total: 38.780 euro
Buget cheltuit în 2009: 26.011 euro
Activităţi:
1. Monitorizarea activităţii CNCD și a altor instituţii de stat;
2. Organizarea unei campanii de lobby și advocacy în timpul procesului de
nominalizare a candidaţilor pentru Consiliul Director al CNCD;
3. Creșterea conștientizării asupra aspectelor legate de anti-discriminare;
4. Realizarea unei strategii pentru acţiunile comune planificate de membrii coaliţiei;
5. Oferirea de asistenţă juridică pentru cazuri strategice.
Proiect încheiat. Raportare încheiată.
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Buget fara contributia ACCEPT.

Titlu proiect: Building Capacity for Strategic Advocacy Work on Minority Issues in
Romania
iunie 2008 - iulie 2009
Finantator: Open Society Institute - Budapesta
Partener: RomaniCriss
Buget total: 13750 euro
Buget cheltuit în 2009: 5.579 euro
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.
Proiect încheiat. Raportare încheiată.

3. Iniţiative de advocacy și lobby în 2009;
Cerere de informaţii publice către Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării
În 30 ianuarie 2009 Asociaţia ACCEPT a redactat o cerere de informaţii publice către
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Acest document face referire la
următoarele categorii de informaţii solicitate CNCD-ului:
- culegerile de decizii publicate de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
pentru perioada 2000-2008;
- informaţii privind procedura stabilită de Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării pentru monitorizarea respectării deciziilor sale, respectiv verificarea
conformării cu recomandările şi avertismentele CNCD şi plata amenzilor;
- indicarea următoarelor informaţii pentru fiecare titular de dosar (membru al
Colegiului Director al CNCD): numărul de dosare soluţionate în fiecare an
calendaristic; numărul de dosare a căror soluţionare a durat mai mult de un an;
numărul de dosare nesoluţionate; numărul de hotărâri redactate; procentul de cazuri
în care fiecare dintre membrii Colegiului Director a constatat existenţa unor fapte de
discriminare în fiecare an; procentul de cazuri per titular de dosar în care au fost
aplicate amenzi contravenţionale în fiecare an;
- numărul de decizii ale CNCD atacate anual precum şi numărul de cazuri în care
instanţele au menţinut deciziile pronunţate de CNCD.
Scopul acestei solicitări a fost obţinerea de informaţii care să permită evaluarea
activităţii CNCD. În acelaţi timp ne-am propus şi promovarea activităţii CNCD şi a
deciziilor în cazurile de discriminare prin postarea acestora în format electronic pe
site-ul www.antidiscriminare.ro. Răspunsul CNCD cuprinde o parte din informaţiile
solicitate. Un singur membru al Colegiului Director ne-a trimis deciziile redactate de
el, care au fost postate pe site-ul antidiscriminare.ro.

Promovarea Raportului Catania
În ianuarie 2009 Parlamentul European a votat rezoluţia privind Raportul despre
respectarea drepturilor omului în Uniunea Europeană (Raportul Catania). Raportul
reprezintă o analiză a modului în care drepturile omului sunt respectate în statele
membre ale Uniunii Europene şi cuprinde teme precum: drepturile minorităţii roma,
drepturile femeilor, ale migranţilor, drepturile persoanelor LGBT etc. Legat de
tematica LGBT raportul face menţiuni explicite referitoare la nevoia ca statele
membre să intensifice eforturile pentru combaterea homofobiei şi violenţei împotriva
persoanelor LGBT, precum şi pentru armonizarea legislaţiei privind recunoaşterea
parteneriatelor civile pentru cuplurile de acelaşi sex.

Înaintea adoptării rezoluţiei, Asociaţia ACCEPT a trimis mesaje de solicitarea a votului
pozitiv din partea parlamentarilor români din Parlamentul Europei, iar după finalizarea
procedurii de vot au fost trimise mesaje de mulţumire celor care au votat în favoarea
Raportului Catania. Un comunicat de presă a fost trimis, referitor la promovarea
raportului.
Acest eveniment a generat dezbateri în media din România referitoare la drepturile
persoanelor LGBT, în special legate de drepturile cuplurilor stabile necăsătorite de
același sex. Unul din aspectele menţionate în mod frecvent ca exemplu de
discriminare pentru această categorie o reprezintă accesul în condiţii de egalitate la
servicii medicale.
Proiect de lege privind reglementarea criminalităţii pe internet
În data de 26 mai 2009 Asociaţia ACCEPT, împreună cu alte 7 organizaţii au trimis un
memoriu către Ministrul Justiţiei în legătură cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea titlului III „Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice” al Legii
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 decembrie 2003.
Memoriul semnalează necesitatea menţionării exprese a tuturor grupurilor vulnerabile
ca subiecte ale protecţiei legale împotriva unor acte cu caracter discriminator comise
prin intermediul sistemelor informatice. Prin memoriu s-a solicitat încorporarea în
proiectul de lege a tuturor criteriilor şi menţionarea explicită a tuturor grupurilor
vulnerabile protejate de legislaţia română pentru combaterea discriminării,
menţionate în Ordonaţa Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare. Printre criteriile excluse din proiectul de lege se află
şi statutul de HIV pozitiv.
Propunerile de amendare a legislaţiei penale în sensul restrângerii condiţiilor
pentru aplicarea circumstanţelor agravante în cazul grupurilor vulnerabile în
Proiectul Noului Cod penal (articolul 77)
Un număr de 22 de organizaţii neguvernamentale au atras atenţia Parlamentului
asupra modificărilor prevederilor referitoare la aplicarea circumstanţelor agravante în
cazul infracţiunilor care au la bază intenţii discriminatorii şi de lipsa de concordanţă a
actualei formulări propuse prin articolul 77 din proiectul de nou cod penal cu legislaţia
românească referitoare la combaterea discriminării, cu Articolul 13(1) al Tratatului de
la Amsterdam şi cu Articolul 21 al Cartei privind Drepturile Fundamentale a Uniunii
Europene.
Organizaţiile semnatare consideră că formularea prezentă în proiectul de Cod penal,
care menţionează explicit numai protecţia anumitor grupuri vulnerabile, este
insuficientă şi profund discriminatorie în raport cu grupurile care vor fi excluse de la
protecţia penală pe criteriile orientării sexuale, vârstei, dizabilităţii, bolii cronice sau
infecţiei cu HIV/SIDA. Prin acest memoriu a fost solicitată menţinerea în definirea
circumstanţelor agravante a formulării prevăzute în articolul 75 (1) indice c aşa cum a
fost ea introdusă de Legea 278 din 4 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea
Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi, prin
menţionarea expresă a tuturor grupurilor vulnerabile ca subiecte ale protecţiei legale
împotriva unor acte cu caracter discriminator.
Schimbări în componenţa CNCD
Începând cu luna iulie 2009 mandatul mai multor membri ai Colegiului Director al
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a expirat. Mai mult de jumătate
din locurile din Colegiu au rămas vacante, Parlamentul României fiind instituţia
responsabilă cu numirea noilor membri. În acest context Asociaţia ACCEPT a propus
mai multor organizaţii neguvernamentale monitorizarea procesului de numire a noilor
membri și susţinerea acelor persoane care corespund criteriilor de competenţă și
integritate propuse de ONG-uri.

Astfel, a fost propusă susţinerea candidaturii unei persoane cu experienţă în lucrul cu
societatea civilă și în domeniul drepturilor omului (persoana nominalizată: Nicoleta
Popescu) și au fost trimise Parlamentului scrisori de susţinere pentru alţi doi
candidaţi: Csaba Astalosz și Monica Vasile.
Schimbarea componenţei Colegiului Director al CNCD
În perioada octombrie – decembrie 2009 a fost continuată activitatea de lobby și
advocacy privind componenţa Colegiului Director al CNCD. Datorită sfârșitului
mandatului majorităţii membrilor Colegiului Director al CNCD, instituţia se afla în
imposibilitate de lucru fiind blocată la nivel decizional (nivel la care se iau hotărârile
privind cazurile de discriminare sesizate de cetăţeni).
Procesul de numire de către Parlament a membrilor Colegiului Director a fost început
în luna octombrie, prin postarea publică a candidaturilor. Au fost înregistrate 11
candidaturi, majoritatea dintre ele fiind susţinute de partidele politice. Asociaţia
ACCEPT, împreună cu ONGurile din Coaliţia Anti-discriminare a contestat 7 dintre
aceste candidaturi, trimiţând scrisorile de contestaţie către comisiile de specialitate
ale Parlamentului.
În decembrie 2009 a avut loc prima ședinţă comună a comisiilor de specialitate ale
Parlamentului pentru discutarea candidaturilor. Asociaţia ACCEPT a fost prezentă la
această ședinţă. Din lipsa îndeplinirii unor proceduri legale de anunţare a posturilor
vacante, comisiile au decis amânarea deciziei pentru luna februarie 2010.
Monitorizarea activitatii Ministerului Sanatatii
În ultimul trimestru al anului 2009 Asociaţia ACCEPT a monitorizat propunerile
legislative ale Ministerului Sănătăţii. A fost identificat un act normativ care a fost
inclus pe lista documentelor pentru care Asociaţia ACCEPT, împreună cu alte ONGuri
interesate de problematica drepturilor omului, va iniţia activităţi de lobby și advocacy:
Propunere - Legea reproducerii umane asistate și embriologie.
Acţiuni pentru schimbarea politicilor publice
ACCEPT a susţinut activitatea de lobby și advocacy prin identificarea de cazuri
strategice care să determine schimbarea legislaţiei și/sau a politicilor publice în
domeniul antidiscriminării și promovării drepturilor omului pentru persoanele LGBT. În
acest sens a fost efectuată o vizită la Oradea pentru asistarea în procesul de
executare a unei sentinţe privind discriminarea pe criteriul orientării sexuale a unui
beneficiar din localitate. Cazul a constat în hărţuirea și concedierea beneficiarului pe
motivul orientării sexuale. Cu această ocazie a avut loc și o discuţie cu un grup de
persoane din comunitate pe teme legate de drepturi, oferindu-se astfel consiliere
juridică gratuită.
Coaliţia „Opriţi codurile”
Asociaţia ACCEPT a făcut parte din Coaliţia “Opriţi codurile” și a participat la
activităţile acesteia împreună cu celelalte 22 de organizaţii membre. Coaliţia a apărut
ca o reacţie a unor organizaţii civice și de presă din România la rapiditatea cu care
autorităţile au decis adoptarea celor patru coduri (Codul Penal, Codul Civil, Codul de
Procedură penală și Codul de procedură civilă), fără îndeplinirea obligaţiilor legale
referitoare
la
organizarea
consultărilor
publice/dezbaterilor
publice.
Iată declaraţia de principiu a Coaliţiei: “Scopul campaniei “Opriţi codurile!” este unul
constructiv: nu ne propunem tergiversarea sau blocarea procesului legislativ, ci
retragerea proiectelor celor patru coduri din Parlament și organizarea de către
iniţiatorul acestora a unor dezbateri publice în conformitate cu prevederile Legii
52/2003 privind transparenţa decizională, care reprezintă standardul legal obligatoriu
în materia consultării publice.“

Activităţile desfășurate au fost:
· analiza textelor codurilor și realizarea de comentarii/observaţii
· monitorizarea procesului de dezbatere a codurilor în Parlament
· întâlniri cu factorii de decizie de la nivel guvernamental
· întâlniri cu factorii de decizie de la nivel parlamentar
· întâlnire cu Președintele României, domnul Traian Basescu
· redactarea unei scrisori cu observaţiile Coaliţiei adresată Comisiei Europene
Ca parte a procesului de lobby și advocacy pentru promovarea și protejarea
drepturilor persoanelor LGBT din România, Asociaţia ACCEPT a redactat, împreună cu
IGLHRC (International Gay and Lesbian Human Rights Commission) o scrisoare pe
tema amendamentelor propuse în Parlament.
4. Participări la evenimente locale, naţionale sau internaţionale.
1. Mai 2009, Viena, FRA Meeting: Vera Cîmpeanu;
2. Iunie 2009, Sinaia, retreat ACCEPT: Vera Cîmpeanu, Florentina Bocioc;
3. Septembrie 2009, Sinaia, Seminar Advocacy: Vera Cîmpeanu, Florentina Bocioc,
Romaniţa Iordache;
4. Octombrie 2009, Malta, Conferinţa Anuală ILGA-Europe: Vera Cîmpeanu,
Florentina Bocioc, Florin Buhuceanu.

Departamentul de programe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Echipa departamentului;
Proiecte implementate în 2009;
Evenimente organizate de departament;
Participări la evenimente locale, naţionale sau internaţionale;
Participări la cursuri de perfecţionare;
Publicaţii realizate.

1. Echipa departamentului;
Departamentul de programe este reprezentat de:
- Irina Niţă, Coordonatoarea departamentului;
- Florin Marin, Asistent în cadrul departamentului, perioada ianuarie-iunie 2009;
- Gilda Vinţan, Asistentă în cadrul departamentului, perioada iulie-decembrie 2009;
- Cristian Pietrăreanu, Outreach worker București.

2. Proiecte implementate în 2009;
Titlu proiect: Prevenire HIV în rândul MSM – A7
Finanţator: Global Fund for HIV/AIDS
Buget total: 85.636 euro
Buget cheltuit în 2009: 102.365 euro2
Scop: prevenirea infectării cu HIV a persoanelor MSM
Obiective
Obiectivul 1. Creșterea accesului persoanelor MSM (inclusiv CSW) din minim 10 localităţi din
România la informaţii adecvate despre prevenirea HIV/SIDA și la articole pentru promovarea
sexului protejat.
Obiectivul 2: Creșterea accesului MSM (inclusiv CSW) la servicii psiho-medicosociale adecvate
nevoilor specifice grupului ţintă, la nivel naţional.

TABEL INDICATORI
A1: Activităţi constante de outreach
Număr de activităţi de outreach organizate
541
Număr de MSM atinşi prin programe de prevenire HIV/SIDA
22.911
A2: Campanii de promovare a sexului protejat
Număr de campanii IEC
2
Număr de acţiuni de outreach organizate
49
Număr de MSM atinşi prin programe de prevenire HIV/SIDA
2.601
A3:Distribuţie prezervative
Număr de prezervative distribuite
86.045
A4: Materiale IEC (elaborare şi distribuire) pentru promovarea sexului protejat
Număr de pliante distribuite
31.073
Număr de plannere distribuite
223
Număr de ambalaje informative pentru prezervative distribuite
25.138
Număr de materiale promoţionale distribuite
220
A5: Helpline pentru LGBT
Număr de apeluri în timpul cărora apelantul primeşte informare, consiliere
301
sau referire legate de prevenirea HIV/SIDA
A6: Consiliere medicală şi psihologică
Număr de sesiuni de consiliere psihologică
134
Număr de sesiuni de consiliere medicală în vederea reducerii riscului de
542
infectare cu HIV
Număr de MSM care au primit consiliere psihologică
103
Număr de MSM care au primit consiliere medicală pentru reducerea riscului
538
de infectare cu HIV
A7: Sesiuni de informare pentru educatori peer
Număr de sesiuni de formare organizate pentru educatorii între egali din
12
rândul MSM
Număr de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile instruite să realizeze
38
prevenire HIV prin intervenţii de educaţie între egali şi de outreach
A8: Biblioteca (sprijin follow problematică LGBT&HIV)
Număr de titluri adăugate
12
A9: Monitorizare şi evaluare
Număr vizite de monitorizare
6
Număr de întâlniri de evaluare
1
2

Suma cheltuită este mai mare decât bugetul total datorită economiilor făcute în anii precedenţi de implementare.

Titlu proiect: Servicii adecvate pentru MSM – A19
Finanţator: Global Fund for HIV/AIDS
Buget total: 74.753 euro
Buget cheltuit în 2009: 83.815 euro3
Scop: reducerea stigmatizării persoanelor MSM
Obiective
Obiectivul 1: Aducerea în discuţie publică a unui set de standarde de bună practică
în lucrul cu MSM (pentru servicii medicale și psihologice associate cu
prevenirea&tratamentul ITS/HIV/SIDA).
Obiectivul 2: Creșterea accesului MSM la servicii psihologice și medicale, adecvate
nevoilor specifice, la nivel naţional.
TABEL INDICATORI
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
Revizuirea strategiei şi a planului de acţiune de
1
lobby şi advocacy
Număr de acţiuni de implementare a strategiei de
Acţiunile au fost incluse în planul de acţiune al
lobby şi advocacy
departamentului de lobby și advocacy.
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
A3: Sesiuni de instruire pentru reducerea stigmatizării MSM
Număr de sesiuni de instruire pentru reducerea
6
stigmatizării MSM în serviciile medicale
Număr de participanţi la sesiunile de instruire
111
pentru reducerea discriminării MSM în serviciile
medicale
A4: Sprijin (follow up) pentru participanţii la sesiunile de instruire
Număr de membri înscrişi în e-group destinat MSM
106

Titlu proiect: Calitate și responsabilitate: proiect de dezvoltare instituţională
24 decembrie 2008 - 24 octombrie 2009
Finanţator: Phare 2006/018-147.01.02/02/ONG17
Buget total: 45.364 euro4
Buget cheltuit în 2009: 36.026 euro
Scopul proiectului: Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Asociaţiei ACCEPT, cu
scopul creșterii durabilităţii organizaţiei în mediul asociativ din România și Uniunea
Europeană.
Grupul ţintă: membrii și angajaţii Asociaţiei ACCEPT (direcţi) și beneficiarii serviciilor
Asociaţiei ACCEPT (indirecţi).
Activităţile principale:
I. Componenta dezvoltării resurselor umane: cursuri pentru personal (managementul
timpului), participarea a 6 persoane din Asociaţia ACCEPT la cursuri de formare de
formatori acreditate, coaching cu personalul organizaţiei (individual și de grup);
II. Componenta dezvoltării serviciilor: acreditare de cursuri, consultanţă pentru
promovarea serviciilor;
III. Componenta creșterii capacităţii financiare: consultanţă pentru crearea unui plan
de business pentru activităţi generatoare de venituri.
Proiect încheiat. Raportare încheiată.
3

4

Suma cheltuită este mai mare decât bugetul total datorită economiilor făcute în anii precedenţi de implementare.
Buget fără contribuţia ACCEPT.

Titlu proiect: SIALON
Finanţator: Comisia Europeană
Buget total: 24.606 euro
Buget cheltuit în 2009: 22.328 euro
Obiectivul general al proiectului SIALON este de a obţine informaţii valide și sigure
despre răspândirea HIV și sifilis, comportamentul cu risc și factorii culturali în rândul
MSM (bărbaţi care fac sex cu bărbaţi), printr-o metodă non-invazivă de testare pe
teren (prin probe de salivă) și printr-o cercetare, ambele desfășurate în sudul și estul
Europei.
Întregul proiect a fost elaborat în colaborare cu asociaţiile gay locale din Italia,
Spania, Grecia, România, Slovenia, Republica Cehă și Slovacia. În România, Asociaţia
ACCEPT a avut ca partener, Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balș.
Proiectul permite, în condiţii de deplin anonimat pentru respondenţi, corelarea datelor
despre infecţia cu HIV și sifilis cu cele legate de comportamentul sexual, ceea ce ne
va ajuta să înţelegem care este situaţia reală în prezent și 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 și analizate 400 de
probe de salivă și chestionare autoaplicate, pe tema comportamentului sexual
protejat.

3. Evenimente organizate de departament;
1. Seara de film de la ACCEPT este un eveniment organizat la fiecare 2 săptămâni
la sediul organizaţiei;
2. Petrecere cu tematică organizată în Club Soho cu scopul de a colecta probe de
salivă necesare pentru studiul SIALON;
3. Testare pentru HIV și pentru hepatita C. Testele sunt rapide, gratuite și
confidenţiale. Medicul care a realizat aceste testări precum și consilierea pre și
post testare a fost Gilda Vinţan.
4. Campania de vară ACCEPT, coordonată de Lucian Dunăreanu;
5. Evenimentul organizat de 1 Decembrie care a marcat Ziua Internaţională de
Luptă Împotriva SIDA, a constat în organizarea a 3 flash-moburi în următoarele
locaţii: Piaţa Romană, Universitate și Unirii. Evenimentul a fost organizat în
parteneriat cu ARAS și Sens Pozitiv. Voluntarii celor 3 organizaţii au stat grupaţi
în fiecare din cele 4 colţuri ale intersecţiei, și la ora stabilită au ridicat în poziţie
vizibilă (deasupra capului) pancarte de carton cu fundiţa roșie anti-SIDA, timp de
3 minute. Pe drum, voluntarii au distribuit trecătorilor prezervative de care erau
atașate cartoane cu mesaje informative referitoare la HIV/SIDA.
6. În perioada noiembrie 2009- februarie 2010, voluntara Cătălina Vieru a organizat
un grup de dezvoltare personală pentru voluntarii și beneficiarii organizaţiei.
Grupul s-a desfășurat pe perioada a 4 luni și participarea a fost gratuită. La grup
au participat un număr de aproximativ 12 persoane.

7. Campania de iarnă din decembrie 2009 s-a numit “Așa sunt eu” și a
constat în crearea unui blog unde au fost postate articole dedicate zilelor de 1 și
10 decembrie și unde au fost anunţate acţiunile din cluburi. Cei care au accesat
blogul au fost invitaţi să lase comentarii despre cum sunt, ce își doresc, la ce
visează și cum se simt ca persoane LGBT, iar cele mai inspirate mesaje au fost
premiate cu materiale de promovare folosite în această campanie (tricouri,
memory holdere, carneţele, etc) Blogul http://asasunteu.wordpress.com a
înregistrat 93 de comentarii.

3. Participări la evenimente locale, naţionale sau internaţionale;
16 Mai – voluntarii organizaţiei au participat la Târgul Voluntariatului. La acest
eveniment au fost distribuite materiale ale organziaţiei și s-au oferit informaţii despre
programul de voluntariat al ACCEPT.
În perioada 27-31.05., voluntarii au participat ca în fiecare an la Eros Show unde au
distribuit materiale informative și prezervative.
În perioada 4-7 mai, Gilda Vinţan – voluntară și membră ACCEPT - a participat la
evenimentul numit Bibioteca Vie. Evenimentul a avut ca scop promovarea respectului
pentru drepturile omului și pentru demnitatea umană dar și atragerea atenţiei asupra
diversităţii în toate formele ei. Evenimentul și-a dorit să stimuleze dialogul între
oameni prin interacţiunea cu persoane aparţinând unor grupuri minoritare.
În septembrie 2009, voluntarii organizaţiei au participat la ONGfest. Evenimentul a
fost o ocazie de promovare a serviciilor organizaţiei, a materialelor și a activităţilor pe
care le desfășoară ACCEPT.

4. Participări la cursuri de perfecţionare;
- TOT acreditat de CNFPA și organizat de FDSC. Participant – Emilia Boteanu.

5. Publicaţii sau alte materiale realizate.

1. Pliant, Simboluri;
2. Pliant, Transgender;
3. Broșură, FĂRĂ RISCURI. Ghid pentru sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor
atrase de femei;
4. Plannere;
5. Broșură, Ghid pentru psihoterapia cu clienţi gay și bisexuali și cliente lesbiene și
bisexuale;
6. Broșură, Serviciile medicale: bune practici în lucrul cu persoanele LGBT.

Departamentul de PR&Servicii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Echipa departamentului;
Proiecte implementate în 2009;
Proiecte depuse și câștigate în 2009;
Evenimente organizate de departament;
Participări la evenimente locale, naţionale sau internaţionale;
Participări la cursuri de perfecţionare;
Publicaţii și alte materiale realizate.

1. Echipa departamentului;
Departamentul de PR&Servicii a fost și este reprezentat de:
- Bogdan Istrate, Coordonatoar departament;
- Irina Dimitriade, Asistentă în cadrul departamentului, în perioada aprilie-decembrie 2009;
- Dorina Drăgan, Asistentă în cadrul departamentului, în perioada ianuarie-iunie 2010;
- Cristian Pietrăreanu, Outreach worker București.

2. Proiecte implementate în 2009;
Titlu proiect: Be VISIBLE, You’re legally PROTECTED!
12 ianuarie 2009 - 30 aprilie 2009
Finanţator: Ambasada Ţărilor de Jos la București prin programul MATRA-KAP
Partener: Coaliţia Antidiscriminare
Buget total: 9.000 euro
Buget cheltuit în 2009: 8.700 euro
Obiective:
1. Informarea persoanelor LGBT din Brasov, Constanţa, Cluj și Timișoara despre legea
antidiscriminare din România, instituţiile care oferă consiliere juridică în caz de
discriminare, metode de a recunoaște discriminarea, pașii de urmat în caz de
discriminare;
2. creșterea nivelului de vizibilitate al persoanelor LGBT și atragerea atenţiei
publicului general asupra legislaţiei antidiscriminare din România și asupra diversităţii.
Proiect încheiat în 2009. Raportare încheiată.
Titlu proiect: Rights Here, There and Everywhere
aprilie 2009 - martie 2010 (prelungit până la sfârșitul lunii iunie 2010)
Finanţator: CEE TRUST
Buget total: 35.200 USD
Buget cheltuit în 2009: 24.407 USD
Scopul proiectului: Creșterea nivelului de cunoștinţe al publicului general cu privire
la drepturile și obligaţiile pe care le are fiecare cetăţean, indiferent de orientare
sexuală sau identitate de gen, rasă, etnie sau convingeri religioase, etc.
Activităţi:
I. campanie publică;
Rezultate așteptate:
1. realizarea unui flyer, a unui poster și a unei broșuri;
2. realizarea unei strategii a proiectului;
3. realizarea unor mijloace audio-video de promovare;
II. Organizarea de colţuri publice de informare;
III. Organizarea de dezbateri publice;
IV. Dezvoltarea de materiale alternative de informare: sacoșe eco, carneţele
personalizate, cărţi poștale, cartonașe pentru pahare, etc.

Titlu proiect: Access to rights, access to services
15 octombrie 2009 - 15 octombrie 2010
Finanţator: Ambasada Ţărilor de Jos la București prin programul FSA
Buget total: 35.000 euro
Buget cheltuit în 2009: 2.383 euro
Scop: Promovarea drepturilor persoanelor transgender și creșterea accesului
acestora la informaţii și servicii
Obiective:
1. creșterea accesului la informaţii despre transgeneritate;
2. creșterea accesului persoanelor LGBT la servicii sociale și medicale adaptate la
nevoile lor;
3. promovarea unor politici antidiscriminare legate de persoanele transgender.

Titlu proiect: DIVERSITATEA, realitatea din jurul nostru!
15 septembrie 2009 – 15 martie 2010
Finantator: Tineret în Acţiune
Buget total: 6.100 euro
Buget cheltuit în 2009: 5.927 euro
Obiective:
1. creșterea nivelului de conștientizare al publicului larg asupra diversităţii și
situaţiilor de discriminare din societatea contemporană românească;
2. dezvoltarea personală a tinerilor LGBT implicaţi în activităţile proiectului prin
organizarea de ședinţe de dezvoltare personală;
3. promovarea activităţilor proiectului, a rezultatelor dar și a programului Tineret în
Acţiune prin crearea unui flyer, a unui poster și a unei broșuri.

Titlu proiect: HIV/STDs Prevention Services for MARA
1 octombrie 2009 – 1 iunie 2010
Finanţator: UNICEF Romania
Buget total: 9.860 USD
Buget cheltuit în 2009: 2.514 USD
Scop: Organizarea de activităţi de prevenire HIV adresate adolescenţilor bărbaţi care
fac sex cu bărbaţi.

3. Proiecte depuse și câștigate de departament în 2009;
Nr.

Numele proiectului

Finanţator

Buget

1

Rights Here, There and Everywhere

CEE TRUST

35.200 USD

2

Access to rights, access to services

Ambasada Olandei

35.000 euro

3

DIVERSITATEA, realitatea din jurul
nostru!

TIA/CE

6.100 euro

HIV/STDs Prevention Services for MARA

UNICEF România

9.860 USD

Gay Fest 2009

Goete și British
Council

9.254,55 LEI

4
5

4. Evenimente organizate de departament;

- Gay Fest 2009;
I.

Detalii organizatorice

Echipa care s-a ocupat de organizarea
acestui eveniment a avut următoarea
componenţă:
1. Bogdan Istrate – organizare eveniment;
2. Irina Dimitriade – organizare eveniment;
3. Florentina Bocioc – supervizare
eveniment;
4. Lucian Dunăreanu – responsabil festival
de film;
5. Lucian David – website, materiale
printate;
6. Staff-ul ACCEPT şi voluntarii ACCEPT –
pentru sarcini care nu au putut fi
realizate
de
persoanele
mai
sus
menţionate.
Perioada de organizare a GayFest 2009:
01 octombrie 2008 – 15 mai 2009
(aproximativ 7 luni)

III. Materiale printate
Programul evenimentului a fost disponibil cu
o săptămână înainte de începerea acestuia.
Materialul a fost printat în 500 de
exemplare.
De asemenea, au fost printate 500 de
carduri cu care participanţii la evenimentele
din cadrul GayFest 2009 au avut anumite
beneficii.
GayFest 2009 a beneficiat, pentru prima
oară în istoria evenimentului, de un
program-broşură. Programul a avut 20 de
pagini şi a prezentat în detaliu evenimentele
programate.
De asemenea, evenimentul din acest an a
beneficiat de elemente vizuale de promovare
de tip roll-up.
Au mai fost printate 100 de indicaţii pentru
marş, 40 de afişe, 500 de broşuri
Yogyakarta Principles, 50 de stickere pentru
voluntarii ACCEPT (pentru marş), 1000 de
semne
de
carte
pentru
promovarea
serviciului de biblioteca în cadrul activităţii
Living Library.

II.

Promo iniţial

Înainte de debutul evenimentului au fost
realizate machete şi bannere pentru mai
multe reviste/website-uri şi anume:
1. Revista TABU – website; apariţie
luna IULIE 2009 – post event;
2. Website-ul TABU;
3. 24 FUN – machetă;
4. TIMEOUT – articol; program draft;
5. Club Purple – banner şi program;
6. Website gayone – banner;
program;
7. Angelicuss – banner şi program;
8. Metropotam – program, machetă
de promovare;
9. Gaypride.ro – banner GayFEST;
10. Gayromeo.ro – banner GayFEST;
11. Feeestival – banner GayFEST;
12. Un număr de 43 bloguri au postat
banner-ul GayFEST 2009. Acestea
se găsesc pe www.gay-fest.ro la
secţiunea Amici.
Pe lângă toate aceste apariţii, pe parcursul
săptămânii GayFest 2009, programul şi afişul
evenimentului au fost postate la British Council,
Institutul Goethe, SOHO, PURPLE,VERDE Cafe şi
la sediul ACCEPT.
De asemenea, PSI din poziţia de partener, a
promovat GayFest prin intermediul canalelor
utilizate de fundaţie pentru promovarea de
evenimente.

Expoziţii
1. Generaţii
Conferinţa de presă
Locaţie: Verde Cafe
Data: 18 mai 2009
Număr reprezentanţi media: 8
Conferinţa de presă a decurs fără incidente şi
dificultăţi. Articolele şi materialele apărute după
terminarea acestei activităţi nu au făcut decât să
anunţe o nouă ediţie a GayFest.
La conferinţa de presă au participat Florentina
Bocioc – Director Executiv ACCEPT -, Sarah
Cullum – Prim Secretar al Ambasadei Marii
Britanii la Bucureşti - şi Bogdan Istrate –
organizator GayFest 2009. Reprezentanţii massmedia, care au participat la conferinţă, au fost
mai puţini în comparaţie cu 2008.

Locaţie: Verde Cafe
Data: 18-03 iunie 2009
Expoziţia foto a prezentat declaraţii ale
persoanelor LGBT care au întâmpinat
dificultăţi în societatea românească înainte
de
abrogarea
articolului
200.
Sursa
declaraţiilor a fost raportul SCANDALURI
PUBLICE, ORIENTAREA SEXUALĂ ŞI LEGEA
PENALĂ ÎN ROMÂNIA, elaborat de Human
Rights Watch şi de International Gay and
Lesbian Human Rights Commission în 1998.
De asemenea, echipa GayFest a strâns şi
mărturii post-articol 200 iar prin această
activitate, publicul a avut posibilitatea să
pătrundă într-un univers al celor obligaţi să
iubească pe ascuns...

MEDIATIZARE
În urma monitorizării apariţiilor TV de către
MEDIAFAX, am observat că GayFest 2009 a
beneficiat de 101 apariţii TV. Televiziunile
care au relatat despre eveniment sunt: ProTV,
PRIMA, B1TV, Antena 1, Antena 3, N24,
Realitatea, TVR 2, Kanal D, TVR 1 si OTV.
GayFest a ocupat locul 2 în topul ştirilor
ProTV
“Marşul celor 200 de participanţi la parada
gay ocupă locul doi în topul ştirilor PRO
TV”.
Sursa: ProTV
Apariţiile în presa scrisă au fost în număr de 23,
fără apariţiile din publicaţiile din alte oraşe. Ştiri
despre GayFest 2009 au apărut în următoarele
publicaţii: Click, 7 PLUS, Evenimentul Zilei, Azi,
Gardianul, Nine o’clock, Bussines Review, Star,
Adevărul de duminică, Libertatea, Cotidianul,
Libertatea de duminică, România liberă şi TABU.

2. Cupluri
Locaţie: SOHO LOUNGE
Data: 18-31 mai 2009
Expoziţia foto a prezentat dragostea mereu
aceeaşi
complexă
şi
diversă.
O dragoste aşa cum este ea - universală,
fără
bariere
şi
fără
prejudecăţi.
Ambele expoziţii au fost realizate de artistul
fotograf Ana Dumitrescu şi s-au bucurat de
numeroase aprecieri din partea publicului,
unele dintre fotografii fiind solicitate pentru
vânzare.
Expoziţiile au fost create pentru a fi expuse
şi în alte spaţii, cu ocazia altor evenimente
din Bucureşti și din ţară.

Serile Filmului INKLUSIV

Workshop – Arta Travestiului

Locaţie: Verde Cafe
Data: 20-23 mai 2009

Locaţie: Verde Cafe
Data: 18 mai 2009
Colaborator: Lucian Dunăreanu

Serile Filmului INKLUSIV au prezentat un
număr de 4 filme de lung metraj şi 4 de
scurt metraj.

Workshop-ul ţinut de Lucian Dunăreanu a
constat în prezentarea de informaţii despre ce
înseamnă travestiul şi ce presupune acesta,
invitând publicul să pătrundă dincolo de scenă,
dincolo de show, acolo unde artiştii şi artistele
travestiului se pregătesc cu minuţiozitate pentru
Catharsis...

Participanţi: 100 persoane

Participanţi: 30 persoane

Gay-side story - Seară de lectură cu Lorena
Lupu
Locaţie: Verde Cafe
Data: 19 mai 2009
În cadrul acestei activităţi, Lorena Lupu a
prezentat
câteva
pasaje
din
Rondo
Capriccioso, unul dintre primele romane
româneşti care dezvăluie publicului o poveste de
dragoste homoerotică şi din Bătăuşu' de
câmpi, o poveste de dragoste homoerotică, dar
într-un registru stilistic diferit: o poveste de
cartier extrem de dură.
Seara de lectură s-a desfăşurat într-o atmosferă
electrizantă la lumina lumânărilor şi pe acorduri
de chitară clasică.
Participanţi: 50 persoane

Living Library
Locaţie: British Council
Data: 21 mai 2009
Living Library organizată la British Council sa bucurat de succes, feedback-urile strânse
după eveniment demonstrându-ne că acest
tip de activităţi trebuie organizate în mod
constant. Activitatea a prezentat 5 cărţi.
Activitatea s-a bucurat de sprijin din partea
British Council.
Participanţi: 25 persoane

Concert muzică clasică
Locaţie: Palatul Şuţu
Data: 21 mai 2009
Colaborator: Monica Constantin
Concertul de muzică clasică a fost susţinut
de un cvintet de suflători - HARCHAD'ES şi a fost integrat în stagiunea muzicală „Iosif
Sava” organizată de Fundaţia ACCUMM.
Participanţi: 60 persoane

Dezbatere
Activismul LGBT din nordul Europei până pe
baricadele din Balcani

Petreceri
Locaţie: Sediul Asociaţiei ACCEPT
Data: 21 mai 2009
Invitat: Bill Schiller
Dezbaterea a fost organizată sub forma unui
forum de discuţii deschis tuturor celor interesaţi
de tema activismului LGBT în diverse contexte
europene, de umanismul secular sau de
cooperarea dintre activiştii pentru drepturile
LGBT.
Activitatea a fost organizată de Octav Popescu.
Participanţi: 9 persoane
Dezbatere
Principiile de la Yogyakarta
În cadrul acestui eveniment, Asociaţia ACCEPT şia propus lansarea şi promovarea în România a
publicaţiei în limba română - Principiile de la
Yogyakarta - şi popularizarea acesteia în rândul
principalilor actori privind apărarea drepturilor
omului.
Lansarea a fost însoţită de organizarea unei
dezbateri pe tema drepturilor persoanelor LGBT
ca
drepturi
ale
omului.
Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
şi Centrul Ceh.
La eveniment au participat, ca invitaţi speciali,
membri ai Parlamentului European: Michael
Cashman (Marea Britanie) şi Michel Teychenne
(Franţa); Boris Dittrich (director al programului
pentru LGBT al Human Rights Watch, fost
parlamentar în Parlamentul Olandei).
La dezbatere au participat reprezentanţi ai
GRADO, Avocatul Poporului, MAI, Ambasadei
Olandei la Bucureşti, Ambasadei Suediei la
Bucureşti, MAE, PSI, ANES, APADOR-CH, ILGCN,
CNCD, CRJ, IPP şi ai Fundaţiei ERSTE.
Documentul a fost tradus şi editat în limba
română de Adrian Coman, Iustina Ionescu,
Romaniţa
Iordache
şi
Mona
Nicoară.
Participanţi: 34 persoane

Locaţie: SOHO LOUNGE
Data: 22 şi 23 mai 2009
Petrecerile organizate în cadrul GayFest s-au
bucurat de un real succes, la acestea
participând un număr impresionant de
persoane, în jur de 4-500 de persoane.
În cadrul GayFest 2009 au fost organizate
două petreceri şi anume: CUPLURI şi POLICE
PARTY.
La petrecerea CUPLURI, Asociaţia ACCEPT a
sarbatorit dragostea complexă şi diversă prin
100 de pahare cu şampanie.
De asemenea, am organizat o TOMBOLĂ la
care au participat 60 de persoane. Premiul
tombolei au fost 2 bilete la concertul
Madonnei din august 2009.
Premiul s-a acordat prin tragere la sorţi,
persoana desemnată pentru extragerea
biletului câştigător fiind patronul clubului.

Rainbow Barbecue
Locaţie: Reşedinţa Ambasadorului Marii
Britanii la Bucureşti
Data: 22 mai 2009
Organizator: Ambasada Marii Britanii
Bucureşti

la

Ambasada Marii Britanii la Bucureşti a
organizat un barbecue cu ocazia GayFest
2009 dar şi cu ocazia venirii în România a lui
Michael Cashman şi a lui Michel Teychenne.
La acest eveniment au fost invitaţi
reprezentanţi ai societăţii civile dar şi ai
guvernului. Cu această ocazie a fost postat
un steag rainbow la balconul reşedinţei
ambasadorului.

Premiere în 2009
În 2009 am avut parte de câteva premiere
care merită menţionate în acest raport şi
anume:

Marşul Diversităţii
Data: 23 mai 2009
În 2009 la marş au fost prezente aproximativ
300 de persoane. Marşul a beneficiat de o
sonorizare profesională pentru discursurile
programate, precum şi pentru muzica de fond.
Firma care a pus la dispoziţia evenimentului
sistemul de sonorizare a fost contractată în
parteneriat cu PSI.
Discursurile s-au desfăşurat în condiţii bune, în
acest an vorbitorii fiind: Michael Cashman
(MEP din UK), Ambasadorul Olandei la Bucureşti
- Jaap L. Werner -, Ambasadorul Marii Britanii
la Bucureşti - Robin Barnett -, Michel
Teychenne (MEP din Franţa), Boris Dittrich
(director al programului pentru LGBT al Human
Rights Watch, fost parlamentar în Parlamentul
Olandei) şi Florin Buhuceanu – membru ACCEPT.
La marş au mai participat: Ambasadorul
Republicii Cehe în România - Petr DOKLÁDAL,
Mircea Toma – AMP -, Noemi Revnic şi
Cristina Bazavan – TABU - şi Sarah Cullum –
Prin Secretar al Ambasadei Marii Brtitanii la
Bucureşti.
Protecţia, ca în fiecare an, a fost asigurată de un
număr impresionat de jandarmi şi politişti.
Nu s-au petrecut incidente în timpul sau după
terminarea marşului. La sfârşitul manifestaţiei
participanţii au fost orientaţi către metrou sau
taxi. De asemenea, pe tot parcursul marşului au
fost împărţite pliante cu reguli de securitate si
numere de telefon în caz de urgenţă.

1. Prezenţa a unui număr semnificativ de
oficialităţi la marş;
2. GayFest a beneficiat de un program
broşură;
3. Prezenţa a unui număr semnificativ de
parteneri şi parteneri media;
4.
S-au
organizat
activităţi
pentru
blogosferă;
5. S-a organizat un concurs pentru
deţinătorii de bloguri care a avut drept scop
creşterea vizibilităţii evenimentului la nivel
virtual dar şi recunoaşterea aportului pe care
blogării îl aduc evenimentului;
6. Marşul Diversităţii a fost plin de culoare şi
gadget-uri;
7. Monitorizarea apariţiilor TV şi în presa
scrisă au fost monitorizate de două firme de
specialitate – MEDIAFAX şi MEDIATRUST;
8. Organizarea concertului de muzică clasică
la Palatul Şuţu;
9. GayFest 2009 a fost însoţit de o campanie
publică care a avut drept scop promovarea
legislaţiei anti-discriminare dar şi creşterea
gradului de conştientizare a publicului
general asupra efectelor homofobiei;
10. Am organizat în timpul marşului o
expoziţie mobilă;
11. În cadrul evenimentelor au fost date 100
de pahare cu şampanie, 2 bilete la Madonna,
consumaţie gratuită la unele activităţi
organizate la Verde Cafe, un IPOD NANO şi o
imprimantă CANON la concursul Blog my
GayFest iar la marş s-au distribuit baloane
cu heliu, dispozitive de făcut baloane din
săpun, puse la dispoziţie de PSI, steaguri
rainbow, măşti, fluiere şi confetti;
12. Prezenţa în România a lui Clare Dimyon,
activistă LGBT din Marea Britanie care a
realizat un tur al marşurilor LGBT organizate
în estul Europei;
13. Asociaţia ACCEPT a primit o scrisoare de
sprijin din partea unor miniştrii LGBT din
Marea Britanie. De asemenea, Ambasadorul
Franţei la Bucureşti a trimis o scrisoare de
sprijin pentru Asociaţia ACCEPT.

Alte evenimente:
1. organizare de expoziţii: de stenciluri, de articole de ziar din perioada de după
revoluţie, cu proiecţii, picturi alternative;
2. organizarea unei piese de teatru;
3. dezbateri;
4. colţuri publice de informare;
5. întâlniri adresate blogărilor;
6. întâlniri cu diverse teme;
7. campanii publice prin postare de afișe de tip citylights și oops media;
8. începerea unei colaborări cu regizorul Claudiu Mitcu pentru realizarea unui
documentar despre viaţa persoanelor LGBT.

5. Participări la evenimente locale, naţionale sau internaţionale;

1. Serile Filmului Gay, Cluj-Napoca, Bogdan Istrate;
2. Tabăra PSI, Predeal, Bogdan Istrate și Cristian Pietrăreanu;
3. “Creșterea capacităţii ofertanţilor de servicii în implementarea programelor de
harm reduction”, organizator UNODC, Sinaia, Irina Dimitriade;
4. „This is who we are”, organizator IGLYO, Amsterdam, Bogdan Istrate;
5. Ședinţă de board IGLYO, Lituania, Bogdan Istrate – membru de board IGLYO;
6. "Loosening the grip of heteronormativity - how students can make a change",
Strassbourg, organizată de ANSO, Irina Dimitriade;
7. AG IGLYO, Scoţia, Florin Buhuceanu.

6. Participări la cursuri de perfecţionare;
1. Curs de lobby și advocacy. Participanţi – Irina Dimitriade și Bogdan Istrate;
2. TOT acreditat de CNFPA. Participant – Bogdan Istrate;
3. Training intern despre outreach. Participanţi – Cristi Pietrăreanu, Dorina Drăgan

7. Publicaţii și alte materiale realizate.
1. Pliant – Fii vizibil, legea te apără!;
2. Afiș - Fii vizibil, legea te apără!;
3. Pliant - DIVERSITATEA, realitatea din jurul nostru!;
4. Broșură – Drepturi aici, acolo și pretutindeni;
5. Broșură – Principiile de la Yogyakarta;
6. Pliant - Drepturi aici, acolo și pretutindeni;
7. Sacoșe eco - Drepturi aici, acolo și pretutindeni;
8. Carneţele personalizate;
9. Cărţi poștale;
10. Stickere;
11. Suporturi pentru pahare personalizate;
12. Afișe proiect – Drepturi aici, acolo și pretutindeni;
13. roll-up-uri de prezentare;
14. Materiale de promovare a GayFest 2009.

Departamentul de PR&Servicii administrează următoarele website-uri ale organizaţiei:
www.accept-romania.ro;
www.accept-romania.ro/blog;
www.accept-romania.ro/stophomofobiei;
www.accept-romania.ro/infoaccept;
www.gay-fest.ro;
www.antidiscriminare.ro;
Colaboratori:
- Underweb, firmă IT;
- Lucian David;
- Softhost, Webpro, firme hosting.

