
 
 

PROUD ROMA TALENT 

ERIAC ROMA TALENT COMPETITION 2022 
 
NOU TERMEN: 29 NOIEMBRIE 
 

Ești un rom mândru? Arată-ne talentul tău! 

Institutul European pentru Arte și Cultură a Romilor - ERIAC este încântat să lanseze cea mai nouă 

competiție online de talente - PROUD ROMA TALENT - care sărbătorește cultura, identitatea și 

moștenirea romilor. Anul acesta, vă invităm să ne trimiteți video-urile voastre în care vă exprimați 

talentul, pentru a arăta lumii că identitatea romă este plurală, diversă și bogată! 

Toți romii europeni autodeclarați sunt eligibili să aplice și să concureze pentru șansa de a câștiga 

până la 3.000 de euro! 

Premii: 

Locul 1: 3.000 EUR 

Locul 2: 2.000 EUR 

Locul 3: 1.500 EUR 

++ Concurenții din SERBIA, UNGARIA și KOSOVO* sunt, de asemenea, eligibili pentru a câștiga unul 

dintre cele trei premii speciale de 1000 EUR acordate la nivel național de partenerii noștri Opre 

Roma Srbija, 1Hungary Initiative / Roma Sam și OPRE ROMA Kosovo. 

+++ Concurenții care își trimit video-urile prin TikTok cu hashtag-ul #proudromatalent sunt, de 

asemenea, eligibili pentru a câștiga un premiu al publicului TikTok de 500 EUR. 

Arată-ți mândria. Prezintă-ți talentul. APLICĂ ACUM! 

 

Cine poate participa? 

Interpreți romi amatori sau profesioniști autodeclarați din Europa. Înscrierile individuale și de grup 

sunt binevenite. 

Ce talente sunt eligibile? 

Toate talentele artistice și performative sunt acceptate în TREI CATEGORII: MUZICĂ, DANS și alte 

genuri de PERFORMANCE, inclusiv acrobația, disciplinele de circ, magie, poezie, spoken word, 

poezia slam etc. 

Cum poți să participi? 

Trimiteți video-ul completând formularul de înscriere online până la ora 23:59 CET 29 noiembrie 

2022. 

https://eriac.org/proudromatalent/
https://eriac.org/proudromatalent/


Cum sunt selectați câștigătorii? 

Toate video-urile eligibile vor fi încărcate de echipa ERIAC pe pagina de Facebook a ERIAC în 

termen de 48 de ore de la trimitere. Video-urile vor câștiga viziualizări pe o perioadă de 1 lună 

până la 4 decembrie 2022. 

Top 21 de video-uri cele mai vizionate (7 per categorie) de pe pagina de Facebook a ERIAC vor fi 

selectate și evaluate de un juriu internațional care va selecta câștigătorii locurilor 1, 2 și 3. 
 

 
++ Primele 10 video-uri cele mai vizionate per țară din Serbia, Ungaria și Kosovo vor fi selectate 

pentru Premiile Speciale. Un premiu special va fi acordat per țară de mișcările locale de romi Opre 

Roma Srbija din Serbia, 1Hungary Initiative / Roma Sam din Ungaria și OPRE ROMA Kosovo din 

Kosovo. [Câștigătorii locurilor 1, 2 și 3 nu sunt eligibili pentru premiile speciale.] 
 

 
+++ Participanții eligibili care își trimit video-urile prin TikTok (adică care își publică video-urile pe 

TikTok cu hashtag-ul #proudromatalent și trimit linkul video TikTok în formularul de înscriere) vor 

concura pentru Premiul Publicului TikTok. Cel mai apreciat video de pe TikTok va câștiga 500 EUR. 

 

 
Care sunt regulile? 

Vă rugăm să citiți cu atenție regulamentul . Concurenții care nu respectă condițiile de participare 

nu vor fi admiși. 

 
- Video-urile vor dura minim 45 de secunde și maxim 2 minute; 

- Concurenții pot performa singuri sau în grup; 

- Fiecare concurent/grup poate aplica o singură dată (adică să apară într-un singur video); dacă o 

înregistrare este eligibilă pentru diferite categorii, concurentul trebuie să aleagă una. 

- Video-ul poate fi înregistrat cu o cameră sau un smartphone. Calitatea imaginii nu influențează 

decizia juriului. 

- Video-urile care includ muzică protejată prin drepturi de autor sunt acceptate, dar pot fi 

dezactivate automat de Facebook. Juriul va analiza video-urile originale cu sunet. 

- Video-urile trimise în ultimele zile ale perioadei de înscriere pot fi publicate după data limită. Vă 

rugăm să rețineți că acestea vor avea 5 zile suplimentare (până la 4 decembrie 2022) pentru a fi 

distribuite și pentru a obține vizualizări! 

- Formularul de înscriere trebuie completat în limba engleză, dar câmpurile obligatorii din formular 

vor fi disponibile în mai multe limbi. 

- Cu cât trimiteți mai devreme video-ul, cu atât sunt mai mari șansele de a obține mai multe 

vizualizări! 

- Prin participarea la competiția online, concurenții permit ERIAC să le păstreze datele de contact 

pentru a oferi informații suplimentare sau oportunități. ERIAC nu va transmite datele 

concurenților către terți. 

- Video-ul trebuie înregistrat în ultima lună (nu mai devreme de octombrie 2022) 



- Video-ul nu trebuie să conțină niciun material care este în vreun fel inadecvat sau care încalcă 

drepturile oricărei terțe părți. 

 
Care este cronologia competiției? 

Video-urile pot fi trimise prin formularul de înscriere online începând cu 26 octombrie 2022 până 

la ora 23:59 CET 29 noiembrie 2022. Cele trimise după acest termen nu vor fi acceptate. 

Câștigătorii vor fi anunțați pe 9 decembrie 2022 pe pagina de Facebook și site-ul web ERIAC. 

 
Cine este juriul? 

Membrii juriului vor fi anunțați în noiembrie 2022. 



FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 

IMPORTANT. Informațiile de mai jos au doar rolul de a vă ghida în completarea formularului de 
înscriere. Pentru a participa la concurs, vă rugăm să vă trimiteți cererea prin intermediul aplicației 
oficiale în limba engleză aici. 

 

PROUD ROMA TALENT - Formular de înscriere pentru concursul online de talente 2022 
* indică câmpurile obligatorii 

 
 
 

 INFORMAȚII PERSONALE  
 

Nume* 
 

Prenume 
Nume 

 

Numele și prenumele persoanei care se înscrie ca artist solo sau în numele unui grup. 
 

Vă identificați ca fiind de etnie romă?* 
 

Termenul generic de "rom" cuprinde diverse grupuri, inclusiv romi, sinti, kale, romani, 
Boyash/Rudari, Ashkali, Egipteni, Yenish, Dom, Lom, Rom și Abdal, precum și populațiile de călători 
(gens du voyage, camminanti etc). 

 
Da 
Nu 

 

Sunteți membru ERIAC?* 
Da 
Nu 

 

E-mail* 
 

Număr de telefon mobil* 
 

Vă rugăm să introduceți prefixul internațional al țării dumneavoastră. (De exemplu: +381, +36, 
+383 etc.) 

 
Țara* 

 

Vă rugăm să completați țara dumneavoastră de origine. 
Concursul PROUD ROMA TALENT este deschis cetățenilor din cele 46 de state membre ale 
Consiliului Europei și din Kosovo*. 

https://eriac.org/proudromatalent/


DESPRE TALENTUL TĂU 

Care este talentul tău?* 
Vă rugăm să alegeți o categorie care se potrivește cel mai bine talentului tău. 
MUZICĂ 
DANS 

PERFORMANCE 
 

Numele actului 

Numele artistei/artistului sau al grupului, așa cum doriți să apară împreună cu video-ul publicat. 
Vă rugăm să lăsați gol dacă este același cu numele personal. 

 
Câte persoane fac parte din actul dumneavoastră? 

Vă rugăm să lăsați spațiul gol dacă sunteți un artist solo. 

 
TRIMITERE VIDEO 

 

Vă puteți trimite video-ull într-unul dintre cele trei moduri de mai jos. Vă rugăm să alegeți doar o 
singură opțiune de mai jos. 

 

Trimiteți URL-ul video-ului TikTok 

Fiți eligibil pentru a câștiga premiul TikTok Audience Award! Publicați-vă video-ul pe TikTok cu 
hashtag-ul #proudromatalent și trimiteți video-ul dvs. prin lipirea aici a URL-ului său de pe TikTok. 

 

Trimiteți URL-ul video-ului 

Trimiteți video-ul dvs. prin lipirea aici a linkului URL (WeTransfer, MyAirBridge, Tresorit, etc.) 
 

Încărcați video-ul 
 

Puteți alege să vă încărcați direct video-ul 
Dimensiunea maximă a fișierului: 512 MB. 

 

Termeni și condiții video* 

Confirm că video-ul meu a fost înregistrat în ultima lună (nu mai devreme de octombrie 2022) și 
respectă termenii și condițiile descrise în cadrul apelului. 

 
Consimțământ* 

Prin trimiterea acestui video, sunt de acord ca el să fie utilizat, editat și distribuit de către Institutul 
European pentru Arte și Cultură a Romilor (ERIAC) în scopuri legate de apelul PROUD ROMA 
TALENT și în scopuri promoționale în timpul și după eveniment. 

 

Prin participarea la concursul online, sunt de acord ca Institutul European pentru Arte și Cultură a 
Romilor (ERIAC) să stocheze și să utilizeze datele mele cu caracter personal pentru a furniza 
informații suplimentare sau oportunități. ERIAC nu va transmite datele participanților către terțe 
părți. 

 

Doresc să mă abonez la buletinul informativ al ERIAC. 


