
 

 

Calitatea de membru asociat 

 

ERIAC este o organizație bazată pe mebrii asociati și reunește persoane și 

organizații de etnie romă și ne-romă, cu competențe și experiențe relevante și 

demonstrate în domeniul artelor și culturii și care sunt dedicați valorilor ERIAC. 

 Membrii asociați ai ERIAC sunt organizați în patru secțiuni tematice: 

• Arte și cultură 

• Istorie și comemorare 

• Cercetare și publicare în domeniile artei și culturii 

• Media și informații în domeniile artei și culturii 

 

Care sunt avantajele calității de membru asociat al ERIAC? 

 Membrii asociați au roluri cheie în dezvoltarea resurselor ERIAC, implicându-se în 

schimburi creative și de co-producție, devenind autorii inițiativelor ERIAC și în același 

timp, luând parte la deciziile sale. 

 Ca membru asociat: 

• Veți avea acces complet la informațiile, resursele, colecțiile, arhivele și bazele de 

date ale ERIAC 

• În măsura posibilității, veți fi implicați în programul de activități al ERIAC 

• Veți fi invitați să sugerați inițiative și parteneriate culturale și artistice 

• Prin intermediul secțiunilor tematice, veți putea modela/ dezvolta prioritățile și 

activitățile ERIAC 

• Vei fi parte din punctul central al ERIAC, o platformă pentru schimb de idei și 

expertiză 

• Veți putea afișa logo-ul și numele Institutului în propriile activități, conform condițiilor 

stabilite de ERIAC 

• Veți avea dreptul să participați la Reuniunile Generale 

• Veți putea nominaliza membri în Academia Barvalipe sau veți putea candida pentru 

a deveni membru în Academia Barvalipe 

 

Cine poate fi membru? 

ERIAC este deschis tuturor artiștilor romi și ne-romi, managerilor culturali, 

persoanelor interesate, organizațiilor din societatea civilă, companiilor din sectorul 



 
privat și grupurilor formale și informale cu competențe și experiență demonstrată în 

domeniul artelor și culturii, care susțin misiunea ERIAC și sunt gata să contribuie la 

implementarea viziunii de împuternicire a ERIAC. Sunt acceptate aplicații din partea 

persoanelor fizice și juridice. 

 

Care sunt cerințele pentru a deveni membru asociat? 

• Cererile privind calitatea de membru sunt analizate de către Conducerea Executivă 

și de către Bordul Pakiv pe baza meritelor și calificărilor demonstrate în domeniul 

artelor și culturii, înțelese în sens larg 

• Membrii asociați trebuie să se angajeze să respecte principiile fondatoare ale 

ERIAC 

• Membrii asociați trebuie să plătească taxa anuală de membru 

• Membrii asociați sunt invitați să se înscrie în secțiuni tematice, în funcție de 

preferințele și experiența lor. Membrii asociați se pot înscrie în mai multe secțiuni. 

Cum pot deveni membru asociat? 

Apelul pentru membrii asociați va fi redeschis în 2022 cu ocazia sărbătoririi Zilei 

Internaționale a Romilor - 8 aprilie - și va dura până la sfârșitul lunii iulie. Calitatea de 

membru asociat poate fi obținută prin completarea unui formular de aplicație online. 

Toate aplicațiile vor fi evaluate de către Conducerea Executivă a ERIAC și de către  

Bordul Pakiv. După aprobarea aplicației, solicitantul va trebui să prezinte dovada 

plății taxei pentru a deveni membru cu drepturi depline. 

 


