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Asociația Semper Musica este 

singura asociație din România 

finanțată de Fundația MTV Staying 

Alive din UK/US 

Cel mai bun proiect  

de tineret din 2016, 

locul III în 2017, 

2018 

Estee Lauder România 

premiată în 2016 și 2018 

pentru sprijinul acordat 

Organizație finalistă în 2015, 

2016, 2017 și 2018 

Locul I în 2017, 2018 

și 2019, proiecte 

pentru sănătate 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 30 iunie 2021 
 
Se modifică CAPITOLUL 2 – PROCEDURA DE JURIZARE din 
 
Organizatorul constituie un juriu format din 5 persoane, cu specializări în arte vizuale, management cultural și 
problematica HIV. Cei 5 specialiști sunt: curatorul expozițiilor, un reprezentant Asociația Semper Musica, un 
reprezentant Zebel Design Fishbain, un reprezentant dintr-o organizație activă în proiecte dedicate persoanelor 
care trăiesc cu HIV, un reprezentant al unei autorități publice de profil, 1 persoană care trăiește cu HIV în 
România. 
 
ÎN 
 
Organizatorul constituie un juriu format din 5-11 persoane, cu specializări în arte vizuale, management cultural 
și problematica HIV. Membrii juriului pot fi: curatorul expozițiilor, un reprezentant Asociația Semper Musica, un 
reprezentant al Zebel Design Fishbain Norvegia, unul sau mai mulți reprezentanți ai organizațiilor HIV/SIDA din 
România și asociațiilor de pacienți, reprezentanți ai domeniului pharma corporate, reprezentanți ai autorităților 
publice cu activitate în domeniul HIV/SIDA, o persoană sau mai multe persoane care trăiesc cu HIV în România 
și oricare specialist/expert/persoană pe care organizatorul concursului o consideră relevantă pentru juriu. 
 
Toate celelalte prevederi rămân neschimbate. 
 
 
Proiectul “When ContempArt helps Social!” este organizat în perioada aprilie 2020-martie 2022. Acesta 
beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 197.883,44 euro, contribuția proprie fiind de 21.987,05 euro. 
Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.  
 
Pentru informații suplimentare: office@sempermusica.org  
0721.848.566 – Bogdan Istrate, Activist HIV/SIDA, Asociația Semper Musica 

 
 
*** 

Asociația Semper Musica este una dintre cele mai active organizații din România, din domeniul prevenirii HIV, cu 
activitate în peste 45 de comunități din țară. În 2014, Asociația Semper Musica devine prima organizație din țară 
finanțată de Fundația MTV Staying Alive din America, iar în 2016, eforturile asociației din domeniul prevenirii HIV sunt 
recunoscute prin câștigarea Premiului I la Gala Societății Civile – Proiecte pentru tineret. În 7 ani de activitate în 
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domeniul prevenirii HIV, Asociația Semper Musica a informat direct, legat de infecția cu HIV și contracepție, peste 
40.000 de liceeni și tineri, peste 2500 de tineri de la nivel național beneficiind de consiliere specifică online și gratuită. 
 
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei a reducerea 
disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state 
beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului 
privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri 
egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru 
perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.  
 
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are 
ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și 
managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de 29 milioane de euro. Mai multe detalii sunt 
disponibile pe: www.ro-cultura.ro.  
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