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I.  Privire de Sinteză  

  

 În perioada de la Adunarea Generală a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 

România din 2-3 mai 2011 şi până în prezent Consiliul de Conducere, Comitetul 

Director, Conducerea executivă de la Federație și de la Comunități au iniţiat, 

au organizat şi au desfăşurat un complex de activităţi menite să asigure 

îndeplinirea în condiţii reale de timp, de spaţiu, de conjunctură politică, 

economică şi social, a hotărârilor adoptate, decurgând direct din obiectivele 

strategice şi direcţiile de acţiune aprobate de Congresul al II-lea al Federaţiei 

Comunităţilor Evreieşti din România din 14-15 iulie 2010, precum şi din 

hotărârile adoptate în Adunarea Generală a FCER din 29 aprilie 2013.  

  

 În perioada de referinţă a Raportului, activitatea desfăşurată de FCER reflectă, 

direct sau indirect, contextul economic, social şi politic din România, marcat 

semnificativ de criza economică şi financiară internaţională, de viaţa politică 

frământată din România şi desigur de problemele de viaţă a poporului evreu 

în ansamblul său, dar în mod special ale Statului Israel. Problema esenţială cu 

care ne-am confruntat, în această perioadă, a constituit-o asigurarea resurselor 

financiare pentru acoperirea nevoilor curente de funcţionare (personal, utilităţi, 

impozite şi taxe, etc), fapt care a grevat fundamental proiectele privind 

Patrimoniul de cult şi economic, programele de educaţie şi de asistenţă socială 

şi medicală şi de viaţă religioasă, de educaţie iudaică şi chiar de relaţii 

internaţionale. 

  

 De asemenea, nu poate fi ignorată nevoia de a lua atitudine şi de a reacţiona 
adecvat faţă de unele fenomene de antisemitism sau de negare a 
Holocaustului.  

  

 Chiar dacă au existat intenţii de recurge la surse de finanţare externe din 

Fonduri europene sau ale unor fundaţii din alte ţări, rezultatele nu au fost pe 

măsura eforturilor şi a necesităţilor noastre. Pentru prima data de după 
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Congresul I al FCER din anul 2005, ne-am confruntat cu încheierea anului 

financiar 2013 cu deficit financiar, din raţiuni diverse obiective şi subiective, 

puse în evidenţă la punctul de pe Agenda Consiliului privind rezultatele 

economico-financiare ale anului 2013. În anul 2013 s-au realizat venituri totale 

în sumă de 47,3 milioane lei, iar cheltuielile totale au fost de 49,3 milioane lei. 

De la Fundaţia Caritatea s-a obţinut 4,5 milioane USD, de la Bugetul Statului prin 

DRI, 2,7 milioane lei, iar de la Primăria Municipiului Bucureşti, 350 mii lei.  

  
 Trebuie să precizăm, însă, că Organizaţia JOINT a fost, în permanenţă, un factor 

important de sprijin – la obţinerea fondurilor de la Claims Conference, de la unii 

fondatori externi şi din resurse proprii ale JOINT. În situaţii limită, JOINT a 

acordat Federaţiei unele împrumuturi pe termen scurt, fără de care nu se 

puteau desfăşura activităţi de asistenţă socială şi medicală, continuarea unor 

lucrări începute pentru reabilitarea unor temple şi sinagogi sau ale unor clădiri 

de interes comunitar major.  

  

 Deşi au existat promisiuni, nu în toate cazurile s-a putut obţine sprijin financiar 

de la Guvernul României, sau de la autorităţile publice locale. Cu toate 

greutăţile economico-financiare, am putut obţine, însă, resurse pentru 

reabilitarea unor lăcaşuri de Cult (Templul Coral şi Templul Credinţa din 

Bucureşti, Templul Meseriaşilor din Galaţi, Templul Coral din Tulcea, Sinagoga 

din Şimleu Silvaniei, Sinagoga Mare şi Templul Havre Gah din Câmpulung 

Moldovenesc, Sinagoga din Carei, Sinagoga Mare din Gura Humorului, Sinagoga 

Mare din Hârlău, Sinagoga Merarilor din Iaşi, Sinagoga Ortodoxă şi Sinagoga 

Hevra Sas din Oradea, Templul Mare din Vatra Dornei, a unor cimitire evreiești 

și a unor bunuri imobiliare necesare în activitatea Comunităților evreiești din 

România. De precizat însă că nu la toate aceste importante lăcaşuri de cult 

mosaic lucrările de reabilitare sau încheiat, unele dintre ele urmând să se afle în 

situaţia de şantier în cursul perioadei următoare. 

  

 De o deosebită importanță a fost asigurarea resurselor financiare din alocațiile 

Fundației Caritatea. Din fericire au existat posibilităţi reale ale Fundaţiei 

Caritatea de a onora întocmai prevederile Memorandumului referitor la 

valorificarea unor proprietăți ale Fundației și la alocarea anuală a unor sume 

semnificative pentru activitățile de asistență socială și medicală, prezervarea 
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patrimoniului imobilar, dezvoltarea identității iudaice, valorificarea moștenirii 

culturale și de istorie.  

 În faţa situaţiei constatate pe parcurs de dezechilibrare financiară, la iniţiativa 

preşedintelui F.C.E.R., Comitetul Director a adoptat un program de analiză 

cuprinzătoare – pe toate componentele de venituri şi cheltuieli ale Federaţiei 

pentru maximizarea veniturilor şi pentru reducerea cheltuielilor pe anul în curs 

şi în perioada următoare. A fost o muncă cu mai multe runde, de analiză cu 

unităţile din structura federaţiei şi de asemenea cu dezbateri şi decizii adoptate 

la Reuniunile Comitetului Director. Din rezultatele acestei acţiuni, prezentate în 

detaliu de către directorului managementului economico-financiar, dl. Ovidiu 

Bănescu, se poate constata, punctual şi în ansamblu, efectele scontate, unele, 

iar altele în curs de implementare. În sinteză se înregistrează la nivelul întregului 

an 2014, creşterea veniturilor cu 1,1 milioane lei şi reducerea cheltuielilor cu 

3,6 milioane lei, ceea ce va conduce în mod cert la echilibrarea bugetară, la 

recuperarea deficitului înregistrat şi încheierea fără deficit a anului 2014. De 

altfel se află în curs şi alte măsuri de eficientizare care privesc mai cu seamă 

activităţile de resurse umane, asistenţă socială şi medicală, înfiinţarea Fundaţiei 

Filderman, aşadar, este o perspectivă mai optimistă şi credem că la finalul anului 

în curs vom consemna rezultate economico-financiare mult mai bune, ca bază 

solidă pentru desfăşurarea importantului proces de activităţi multiple în 

federaţie şi în comunităţi.  În plus doresc să vă informez că suntem în curs de a 

primi un important ajutor financiar din partea Guvernului României, obţinut cu 

sprijnul direct al Dlui. Viceprim ministru Liviu Dragnea şi a Secretarului de Stat 

pentru Culte, dl. Victor Opaschi.  

 În perioada de referinţă a avut loc o intensă activitate de colaborare 

internaţională în lumea evreiască. În acest sens pe prim plan se impun a 

menţiona : participarea preşedintelui F.C.E.R. la Adunarea Generala a EJC de la 

Budapesta, vizita în România a preşedintelui Congresului Evreiesc European, 

pentru întâlniri cu reprezentanţi ai Parlamentului şi ai Guvernului României, iar 

a doua oară, mai recent cu prilejul decorării sale de către Preşedintele României 

Traian Băsescu. Au fost întâlniri deosebit de bine apreciate reciproc, marcate de 

o prezenţă deosebită din lumea politică, socială şi diplomatică din România, atât 

la festivitatea de decorare de la Palatul Cotroceni, cât şi la Recepţia oferită la 

Parlament de preşedintele EJC. Au fost evenimente în care prestigiul evreilor 

europeni şi evident al celor din România a crescut. 
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In ansamblu, se poate susține că și în această perioadă de referință, la FCER și în 

Comunități, s-a desfășurat o activitate amplă cu multiple rezultate perceptibile, 

însoțite desigur de neîmpliniri, neajunsuri și constrângeri de natură economică, 

politică sau socială.  

• A fost o perioadă dificilă, luând în considerare și problemele noastre 

demografice, în cadrul cărora decesele depășesc substanțial nașterile și 

întemeierea de noi familii evreiești. De menționat, în acest cadru, că numărul 

membrilor Comunităților Evreiești din România a continuat să se diminueze 

astfel încât numărul membrilor este de 7350 din care 4285 evrei  (2013).   

  

La Recensământul General al Populației României s-au declarat evrei 3153 de 

persoane, iar de religie mozaică 3827 persoane. In Anexa 1 sunt prezentate, pe 

Total F.C.E.R. şi pe Comunități, datele privind numărul membrilor.   

  

• Chiar și în condițiile date am încercat, să respectăm principiile 
democratice de organizare și funcționare a FCER, menținând un mod realist de 
abordare, însoțit și de credința ca viața evreiască poate continua, cu împlinirea 
unor noi valențe pe plan religios și al credinței iudaice în general.  În acest sens 
menţionăm că în intervalul 29 aprilie 2013 – 31 martie 2014 au avut loc : o 
Reuniune a Consiliului de Conducere al F.C.E.R.(30 aprilie 2013) , o Adunare 
Generală a F.C.E.R. (29 aprilie 2013); 18 reuniuni ale Comitetului Director, la care 
s-au adoptat multiple probleme ale activităţii şi s-au adoptat 329 de Decizii 
referitoare, printre altele la modernizarea Căminului Rosen; modernizarea 
Complexului Băluş modernizarea Căminului Rosen; modernizarea Templului 
Coral; modificarea Organigramei FCER; măsuri îmbunătăţire activitate CIR; 
decizii privind  activitatea CAPI (vânzări, închirieri); decizii privind activitatea 
DASM; organizare evenimente special; organizare programe pentru respectarea 
sărbătorilor iudaice; subvenţii de la Caritatea şi Claims Conference; deplasări în 
interesul comunităţii; acordare de ajutoare; pregătirea Celui de al 3-lea Congres 
al FCER 

  

• In perioada de referință a Raportului, activitatea Federației (exclusiv cea 

suportată direct din fondurile Claims Conference) s-a desfășurat, cu 709 de 

persoane , respectiv  cu un minus de 18 persoane față de momentul 1 aprilie 

2013. În ce priveşte activităţile DASM cu plata suportată din fondurile Claims 

Conference, a avut loc o uşoară creştere a numărului total de personal active (10 
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persoane). Această situaţie arată o evoluţie pozitivă, creşterea fiind determinată 

mai ales de dezvoltarea programelor de ajutor gospodăresc şi îngrijire la 

domiciliu, realizată cu ajutorul direct al comunităţilor. În tabelele anexă nr.2.1 – 

2.5 sunt prezentate în detaliu date semnificative privind numărul şi structura 

resurselor umane din F.C.E.R.. 

Rezultă că, în ce privește Resursele Umane, s-a aplicat o politică prudențială, 

creșterile de personal fiind generate, mai cu seamă, de noi posibilități acordate 

de Claims Conference pentru asistență socială și medicală. În fapt, este vorba 

de o nouă categorie de beneficiari, care au astfel, posibilități mai bune de viață, 

mai ales in cazul persoanelor vârstnice.  

• In privința evoluției  salarizării resurselor umane ale Federației au avut loc unele 

modificări prin punerea in aplicare a Decizilor adoptate, succesiv, de Comitetul 

Director, Consiliul de Conducere și de Adunarea Generală.  

De menţionat că în toată această perioadă s-a respectat decizia de a se îngheţa 

salariile pentru a nu creşte cheltuielile federaţiei. După corectura de amploare a 

salariilor, la comunităţi nu s-a mai acţionat pentru modificări salariale. Este 

important să subliniem, însă, că în cadrul acţiunii de eficientizare a activităţilor 

F.C.E.R. la nivelul federaţiei şi a DASM, s-au efectuat importante modificări în 

structura resurselor umane, pe grupe de vârstă şi mai cu seamă, între categoriile 

“contracte indivuale de muncă şi angajarea pe convenţii” modificare benefică, care 

a fost posibilă prin aplicarea deciziei Comitetului Director referitoare la grupele de 

vârstă. 

• În activitatea de consultanţă şi asistenţă juridică din structura de organizare  a 

F.C.E.R. s-a acţionat în numeroase cauze de justiţie, atât pentru F.C.E.R. cât şi 

pentru comunităţile evreieşti, respectiv 137 cauze în calitate de reclamant şi 55 

cauze în calitate de pârât. În calitate de reclamantă sau de intervenientă în interes 

propriu, s-au formulat cereri de chemare în judecată pentru constatarea dobândirii 

dreptului de proprietate ca efect al legislației speciale si al instituției uzucapiuni, 
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acolo unde, lipseau actele de proprietate atat pentru ”patrimoniul sacru” cât și 

pentru alte imobile, acțiuni în revendicare – acolo unde bunurile imobile ale 

Federației și comunităților sunt ocupate abuziv, acțiuni izvorâte din contractele de 

locațiune (chirii restante, daune lipsire de folosință imobil, recuperarea cheltuieli 

întreținere și alte utilități), acțiuni în anularea unor acte ilegale ale organelor 

administrației de stat (Hotărâri de Guvern, hotărâri ale Consiliilor Locale, diferite 

decizii de impunere ale Direcției Finanțe Publice), cereri de rectificare carte 

funciară. 

• Şeful Oficiului Juridic a fost direct implicat în activitatea de cercetare disciplinară 

prealabilă pentru un număr de 15 cauze legate de aplicarea codului muncii. 

Deasemenea a acordat în permanenţă asistenţa juridică necesară la Comisia de 

Etică şi Mediere. O realizare importantă din această perioadă o constituie 

elaborarea şi adoptarea Codului de Conduită a organelor alese din F.C.E.R. şi 

comunităţile evreieşti din ţară. 

• In continuare, Federația noastră a fost o prezență activă în planul vieții 

evreiești, naționale și internaționale. Nu am rămas în propia structură, dorind să 

aflăm cât mai multe  din preocupările vieții evreiești internaționale. In mod 

constant, am avut reacții la manifestări de antisemitism și de negare a 

Holocaustului, în țară și în străinătate.   

• Dealtfel în Realitatea Evreiească s-au publicat frecventele intervenţii din ultima 

vreme, în numele F.C.E.R. sau ale Deputatului, referitoare la manifestări de 

antisemitism, de nerespectare, a legii 107 şi faţă de manifestări extremiste. 

• Se află în curs un cuprinzător program de comemorare, în Bucureşti şi în 13 

localităţi din Transilvania referitoare la împlinirea a 70 de ani de la ghetoizarea 

şi deportarea populaţiei evreieşti din Transilvania de Nord. Acest program este 

conceput şi va fi realizat în colaborare de : F.C.E.R., Institutul Elie Wiesel, AERV 

şi Organizaţia Sionistă din România, cu implicarea directă a comunităţilor şi 
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obştilor evreieşti din localităţile unde se vor desfăşura festivităţile 

commemorative. 

• Deși o comunitate de dimensiuni relativ mici, suntem luați în considerare, atât 

pe plan național cât și în organisme evreiești internaționale. Bucurându-ne de 

drepturile constituționale din România, pentru dubla noastră calitate de etnie și 

minoritate națională – reprezentată în Parlamentul României, am exprimat 

puncte de vedere în raport de interesele noastre, încercând să promovăm și 

unele măsuri legislative care să vină în sprijinul comunității evreiești (de 

exemplu : modificarea Legii 189, intervenții pentru punerea în aplicare, 

completarea și modificarea Legii 107/2006).   

• preocupare de seamă a fost, de asemenea, dezvoltarea relațiilor 

interconfesionale, FCER – Cultul Mozaic devenind membru în Consiliul 

Consultativ al Cultelor din România.  

 S-au organizat în continuare manifestări pentru a marca prezența și contribuția 

evreilor la economie, civilizație, cultură, la nivel national şi în unele  localități 

populate intens de evrei în trecut (Cluj, Oradea, Satu Mare, Iași, Brașov, Arad, 

etc). O importantă realizare pe acest plan, o constituie volumul “Mărturii şi 

Imagini despre Holocaustul din România” realizat în cea mai mare proporţie de 

dl. Silviu Vexler, volum care are meritul că redă cuvântări şi intervenţii ale unor 

mari personalităţi politice din România, rostite de-a lungul timpului. De 

asemenea în această carte sunt redate aspecte edificatoare privind 

comemorările Holocaustului din România, dar şi imagini foarte suggestive 

privind cele întâmplate în acei ani. Volumul s-a editat din resurse F.C.E.R. şi s-a 

difuzat larg în cercurile politice, economice din România, dar şi din Israel şi 

S.U.A. La București și în țară s-au organizat manifestări de comemorare a 

victimelor Holocaustului din România la Memorialul din București, Parlamentul 

României, în sinagogi și cimitire.  
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  În ultima parte a anului 2013 s-a bucurat de un real succes programul “Podurile 

Toleranţei” iniţiat de B’nai Brith Europa şi România, în colaborare directă cu 

F.C.E.R. şi instuţii publice şi organizaţii din societatea civilă. De un deosebit 

succes s-a bucurat manifestare “Contribuţia evreilor la dezvoltarea României” 

în organizarea F.C.E.R., la care au participat circa 30 de importante personalităţi 

din lumea românească şi evreiască. Se află în curs de pregătire o cuprinzătoare 

lucrare de referinţă care va edita aproximativ 30 de discursuri şi intervenţii pe 

această temă. 

 In ce privește Asistența Socială și Medicală, elementul de noutate l-au 

constituit extinderea numărului de asistați sub forma ajutorului gospodăresc, 

concomitent cu îmbunătățirea activității propriu-zise la domiciliu și în cele 

două cămine de persoane vârstnice, din București și Arad.   

 De menționat că pentru prima dată s-a obținut finanțarea din surse europene a 

unui proiect important – de reabilitare, modernizare și valorificare mai eficientă 

a spațiilor de la Căminul de persoane vârstnice “Amalia și Șef Rabin Dr. Moses 

Rosen”, astfel încât lucrările începute în prima parte a anului 2014 se vor încheia 

până la sfârşitul anului, în condiţii de foarte bună calitate. Implicarea cât mai 

directă a dlui. Attila Gulyas în acest proiect poate fi considerat un exemplu de 

pricepere şi devotement şi mai cu seamă de autentică dorinţă de a învăţa lucruri 

pentru prima data în ceea ce înseamnă managementul unui proiect de o astfel 

de anvergură. 

 Este important de subliniat că la Centrul de Ajutor Medical din București s-au 

introdus și se practică tot mai mult servicii medicale cu plată, în condițiile 

creșterii gradului de dotare cu aparatură medicală modernă. 

Apreciem de altfel că se vor putea pune şi mai bine în valoare resursele umane 

şi materiale existente la acest centru de îndată ce va lua fiinţă şi va funcţiona 

Fundaţia “Filderman” prin care se creează posibilităţi de desfăşurare a unor 
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activităţi culturale de tip liber şi servicii sociale şi medicale în strânsă 

concordanţă cu reglementările fiscale existente în România. 

 In ce privește viața religioasă, sunt de semnalat : asigurarea funcționării unui 

număr de patru rabini (la București, Oradea, Iași şi Braşov), organizarea 

repetată de programe de pregătire și de educație iudaică, cursuri de Talmud 

Tora, curs pentru masghihim, curs de pregătire pentru oficianți la înmormântare 

și comemorări, Școala de Vară “Siha”, Tikun Leil Shavuot, cursuri de instruire în 

iudaism pentru persoane care doresc să facă “ghiur”, realizarea Luah-ului și a 

calendarului de perete pentru anii 5773 – 5774.  

 Din totalul de 35 de sinagogi în funcţiune se realizează serviciul religios cu 

minian în 28 de sinagogi de sărbători, în 13 săptămânal şi doar în 3 zilnic 

(Bucureşti, Oradea şi Timişoara). Activitatea din sinagogi s-a desfăşurat cu 14 

oficianţi de cult şi cu alte personae religioase care îndeplinesc funcţia de gabai, 

şamaş, profesor Talmud Tora şi alţii. În privinţa cursurilor de Talmud Tora, s-au 

desfăşurat în 7 comunităţi şi la şcoli de vară şi cursuri online organizate de 

rabinatul din Bucureşti. În total numărul mediu de participanţi la Talmud Tora a 

fost de 230 de persoane. Pentru salarizarea şi deplasările şi cheltuieli de 

întreţinere ale rabinilor şi Baal Kore s-au cheltuit circa 380.000 lei din care 

274.000 lei de la F.C.E.R., iar pentru personalul de cult din comunităţi, suma 

totală cheltuită în această perioadă a fost de 208.000 lei. O menţiune specială 

se impune în legătură cu programul Mazal Tov, susţinut integral de F.C.E.R.. Spre 

satisfacţia noastră în perioada de referinţă au avut loc 4 ceremonii de Brit Milla, 

3 de Bar-Bat Mitzva şi 4 Hatuna. În total s-au cheltuit în acest scop 20.000 lei. 

 A continuat activitatea în cantinele rituale din 8 comunități, în condiții de 

eficiență economică redusă.  O menţiune specială se impune însă cu încheierea 

lucrărilor de rehabilitare şi modernizare a cantinei rituale din Oradea, dar şi o 

realizare certă a evreilor din Timişoara, care au reuşit să obţină o valorificare 

mai bună a posibilităţilor de alimentaţie oferită în cantina lor. 



12  
  

 Pe planul vieții culturale, care cuprinde o gamă largă de activități, s-au realizat 

în continuare manifestările de tipul “Matineul de duminică”, fiind evocate viața 

și opera unor importante personalități ale iudaismului din România : Victor 

Bârlădeanu, Ion Ianoşi, Tiboriu Benedek, Iosif Sava, Sorin Iulian, Andrei 

Oişteanu, fam. Ostfeld, Anatol Vieru, Nicolae Cajal. S-a introdus, ca o practică, 

curentă elaborarea de Caiete pentru fiecare eveniment de acest gen.  În 

Bucureşti şi în ţară au avut loc mesele rotunde pe tema “Evreii din România” la 

care, s-au dezbătut importante subiecte din viaţa şi activitatea evreilor din 

România în cursul timpului. Aceste dezbateri au avut loc cu participarea unor 

importante personalităţi importante din lumea culturală românească, precum 

Neagu Djuvara, Lucian Boia, Andrei Pleşu, Adrian Cioroianu, Andrei Oişteanu, 

Cristian Tudor Popescu, Eugen Simion, Geo Şerban ş.a.. În acest interval de timp 

s-au realizat în colaborare cu editura Hasefer, lansări de carte, respectiv : 

“Pictori evrei interbelici”, “Dimensiunea Sebastian”, “Cartea evocatoare despre 

Sorin Iulian”, filmul şi cartea dnei Dova Kahan, “Coduri vizuale” de Anca Ciuciu, 

“Mihai Sebastian – Opere complete”, “Strategii comunitare de supravieţuire”, 

“Mărturii şi imagini despre Holocaust în România”, “Pirkei Avot”-reeditare.  

 Un eveniment cu o deosebită rezonanţă l-a constituit organizarea, pentru prima 

dată în luna septembrie 2013 la Brăila, manifestarea “Zilele Mihail Sebastian”, 

prilej cu care, s-a instalat o placă memorială în incinta Teatrului “Maria Filotti”, 

atribuindu-se, în acelaşi timp, numele Mihail Sebastian foaierului acestui teatru. 

  

 O certă reuşită a constituit-o reunirea într-un singur centru a Editurii Hasefer şi 

a revistei Realitatea Evreiască, sub conducerea unei singure persoane. 

 Importante îmbunătăţiri calitative s-au resimţit în configuraţia şi în conţinutul 

revistei Realitatea Evreiască, care s-a îmbunătăţit continuu ca arie tematică şi 

ca tribună de dialog comunitar şi ca formă redacţională. În mod frecvent s-au 
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publicat materiale de poziţie ale conducerii F.C.E.R. cu privire la probleme de 

actualitate politică şi culturală.  

 Editura Hasefer a realizat un număr important de apariții, având autori din țară 

sau din străinătate, fiind favorizate temele iudaice. Pentru mai bună valorificare 

a activității editoriale, cărțile publicate de editura Hasefer au apărut sistematic 

la Târguri de Carte din România, Israel, Germania, Spania etc. De menționat, de 

asemenea, crearea unei arhiva electronice care cuprinde, pentru început, 

aparițiile editoriale din anul 2010.  

 Din cauză că subvenția a venit târziu, primele trei apariţii din anul 2014 au fost 

reeditări ale celor mai cerute titluri  din anul 2013 : Poveşti ale evreilor, 

Talmud,Tradiţii şi obiceiuri evreieşti, cărţi care au şi fost distribuite în totalitate 

în librării şi deja sunt aproape epuizate. 

 Diminuarea stocurilor de carte din depozit a continuat să fie o preocupare 

însemnată, astfel că, la 31 decembrie 2013, stocul de carte din depozit era 

compus din 21.172 exemplare, în valoare de 408.086,00 lei, faţă de 37.000 

exemplare în valoare de 526.345,00 lei în decembrie 2012. Diminuarea stocului 

s-a făcut în special prin donarea cărților vechi, care nu mai aveau nici o mișcare 

de ani de zile și dintre care, în prezent, au fost epuizate numeroase titluri. 

Avantajul evident constă în diminuarea cheltuielilor de depozitare, eliberarea 

spațiului și posibilitatea de a demonstra că subvenția guvernamentală este 

utilizată eficient, prin cărți cerute de public.  

 S-a acţionat continuu pentru îmbunătăţirea difuzării cărţilor de la Hasefer, astfel 

că :  

 s-a reluat colaborarea cu librăria Cărtureşti, s-au încheiat contracte noi cu 

beneficiari din Bucureşti şi provincie. Cele în derulare sunt urmărite de cei 

doi difuzori pentru livrarea titlurilor noi, încasarea sumelor datorate. 

 în anul 2013, editura Hasefer a participat la 17 târguri importante în 

provincie : Caravana Gaudeamus desfăşurată în principalele oraşe 
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universitare  (Cluj,Timişoara, Craiova), Bookfest Sibiu, Proetnica 

Sighişoara, Librex Iaşi, Tg.Mureş, Piatra Neamţ etc., realizând încasări de 

peste 13.000,00 lei. 

 în Bucureşti au fost notabile participările la Bookfest şi Gaudeamus, cu 

încasări de peste 8.000,00 lei şi lansări importante de carte (tripla lansare 

de carte la Bookfest Bucuresti Romexpo: „Povesti ale evreilor” de A.Weil, 

„Victor Brauner si insotitorii” de E.Nicolae „Domnisoara” de Carol 

Feldman ,   tripla lansare de carte la Gaudeamus Bucuresti Romexpo: 

„Strategii comunitare”,de Lya Beniamin ,  „Coduri vizuale” de Anca-

Aurelia Ciuciu si „Traditii si obiceiuri evreiesti” de  Alfred Kolatch). 

 în anul 2013, editura Hasefer a participat şi la târgul de carte de la 

Ierusalim, unde s-au realizat încasări de peste 1000  dolari şi au fost 

stabilite contacte noi cu scriitori israelieni, s-a participat la mese rotunde, 

conferinţe unde a fost prezentată activitatea Hasefer. 

 Fiecare apariție nouă la Hasefer este recenzată în Realitatea evreiască și 

sunt transmise scurte articole de promovare la Business Press, Rador 

(Agenția de presă a radiodifuziunii), posturile Radio București și Radio 

România, Radio Shalom, Observator. 

  La Realitatea Evreiască s-au realizat  

 diminuarea cheltuielilor necesare activităţii specifice: 

S-a luat măsura diminuării cheltuielilor prin : tipărirea interiorului revistei (22 pag.) 

la alb/negru, ceea ce a determinat reducerea costului pe număr de la 2,9 lei la 1,7 

lei, adică o economie de 2943 lei pe lună. Prin negocierea cu prestatorii de servicii 

de tehnoredactare s-a realizat o economie suplimentară de 480 lei pe lună, 

respectiv o economie totală de 3423 lei lunar. 

Pentru maximizarea veniturilor, s-au făcut deja oferte către ambasadele Israelului, 

Franței, SUA, Slovaciei, SUA și Germaniei, în vederea realizării de suplimente cu 

ocazia zilelor naționale ale respectivelor state 
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În același scop, al diminuării cheltuielilor, a fost inserată o reclamă pentru 

organizatorii Bookfest în Realitatea evreiască, ceea ce a diminuat cheltuielile 

noastre de participare la jumătate. 

 Imbunatatirea  continutului 

Au continuat să apară rubricile tradiționale, asupra cărora nu mai insistăm. Ca 

noutăți, semnalăm marcarea în revistă (începând din numărul pe aprilie) a împlinirii 

a 70 de ani de la deportările evreilor din Nordul Ardealului. De asemenea, a început 

o rubrică, susținută de Eva Galambos, reflectând convorbiri cu supraviețuitori ai 

Holocaustului care au reușit să scape de deportare, datorită unor întâmplări strict 

personale. 

Remarcăm și alocarea unui spațiu mai mare comunităților din țară, chiar două 

pagini, în loc de una, la anumite numere.  

 Stocuri și difuzare 

- De remarcat că printr-o eficientă activitate de difuzare și dimensionarea 

corectă a tirajului, s-a redus numărul maximim de exemplare nedifuzate, 

majoritatea numerelor având un stoc sub 50 de ex, maximum fiind de cca. 150 

de ex, la câteva numere.  

- Difuzarea revistei s-a îmbunătăţit substanţial prin sistemul TP (taxe 

preplătite),reducâdu-se costurile de difuzare cu 30% faţă de anii precedenţi. 

- De asemenea, se fac eforturi pentru achiziționarea de noi abonamente, atât în 

țară, cât și în Israel. Pentru această din urmă destinație, au apărut și vor mai 

apărea anunțuri în presa de limba română. 

- S-a stabilit o colaborare cu firma Apulum, care preia contra sumei modice de 

200 euro/lunar un număr de 250 de ex. din Realitatea evreiască, pe care le 

difuzează la 200 de adrese din București, în special restaurante de lux, 

hoteluri, centre de afaceri. 

 O realizare deosebit de importantă a constituit-o instalarea CSIER într-un nou 

sediu, unde s-au asigurat condiţii de lucru mult îmbunătăţite, şi mai ales, 

asigurarea unui nivel adecvat pentru conservarea cu eficienţă a fondului de 

arhivă.  
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 La Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România s-a continuat 

activitatea de cercetare propriu-zisă, s-au editat buletine și lucrări din Editura 

Hasefer, s-a colaborat pentru crearea și dezvoltarea unor parteneriate științifice 

cu instituții similare din România, Israel și SUA. Sa lucrat susținut la 

informatizarea materialelor din arhivă și la crearea unei biblioteci dedicată 

lucrărilor pe teme despre istoria evreilor din România.  

 În ce priveşte cercetarea s-au predat spre publicare si publicat la Hasefer, doua 

carti (autori: Lya Benjamin si Anca Ciuciu) si suntem aproape de predare a altor 

doua lucrari (ambele: autor Camelia Craciun). S-au participat la sesiuni de 

comunicari in Romania si strainatate (Lya Benjamin, H. Culler, Anca Ciuciu, 

Camelia Craciun, Liviu Rotman, Andreea Toma, Natalia Lazar). Ultimul volum 

prestigios, (aparut in martie 2014) in care suntem prezenti, este vol 20 din 

Studia Iudaica, editat de prof. Gyemant , unde suntem prezenti cu 3 studii: Lya 

Benjamin, Liviu Rotman si Paul Rosenfeld.  

 Un colectiv al CSIER este implicat de ceva vreme într-o activitate de 

documentare – cercetare de arhivă (de la BBR şi CNSAS) privind situaţia aurului 

şi banilor, preluaţi de la evreii deportaţi în Transnistria. 

 În cadrul activităţii de muzeistică s-au desfăşurat activităţi cu caracter continuu 

la Muzeul de Istorie a Evreilor din Bucureşti, Muzeul Holocaustului din 

Bucureşti, dar şi la punctele muzeistice, organizate anterior în sinagogile 

reabilitate din Roman, Focşani, Rădăuţi, cimitirul din Ştefăneşti. Deasemenea s-

a lucrat pentru conceperea şi realizarea punctului muzeistic pentru evreii din 

Bucovina de Nord de la Suceava, puncte vizitate de un public divers, interesat 

de cunoaşterea istoriei evreilor din România. Se acţionează în continuare pentru 

realizarea proiectului de colaborare transfrontalieră România – Republica 

Moldova – Ucraina, care se concretizată în prezent în reabilitarea Sinagogii din 

Siret cu amenajarea corespunzătoare a unui muzeu al evreilor din Bucovina. 

Colectivul de muzeistică din F.C.E.R. acţionează pentru obţinerea unor surse de 
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finanţare pe bază de proiecte, din fonduri europene şi din Norvegia, pe baza 

cărora să fie posibilă începerea şi derularea lucrărilor de proiectare şi reabilitare 

concretă a şcolii Focşăneanu din Bucureşti şi a templului din Vatra Dornei. Acest 

colectiv – foarte redus ca număr – a reuşit să atragă sponsorizări şi granturi în 

favoarea F.C.E.R., pentru realizarea unor manifestări diverse în Bucureşti şi în 

ţară (de exemplu sprijinul financiar şi material obţinut de la Supercom, dl. Ionel 

Ciuclea, pentru susţinerea manifestării de reinaugurare a Templului 

Meseriaşilor din Galaţi). La Muzeul Evreilor din Bucureşti care funcţionează în 

fostul templu Unirea Sfântă s-au realizat importante îmbunătăţiri calitative, 

urmare directă a încadrării dnei Carmen Dumitriu în calitate de responsabil, 

înregistrându-se  creşteri importante a numărului vizitatorilor şi a donaţiilor în 

favoarea muzeului. O acţiune care s-a dovedit foarte bine apreciată a fost 

iniţierea organizării unor reuniuni ale F.C.E.R., D.A.S.M., C.E.B. şi Bnei Brith 

România în sala muzeului. Se manifestă preocupări deosebite pentru o mai bună 

organizare a activităţii de expoziţie în muzeu şi de realizarea unor manifestări 

cu public specifice a activităţilor muzeale. Ca urmare a demersurilor conducerii 

F.C.E.R. s-a obţinut resurse financiare suplimentare utilizabile pentru înfiinţarea 

unei pinacoteci în cadrul muzeului cu expunerea lucrărilor de artă din 

patrimoniul F.C.E.R..  

 În această prezentare, trebuie relevată activitatea largă desfășurată de 

Centrele Comunitare Evreiești (JCC) din București, Oradea, Timișoara și Iași, 

care au la bază parteneriatul dintre FCER – Comunitate și JDC, pe plan 

conceptual, organizatoric, funcțional și financiar – întemeiat pe încredere și 

considerație reciprocă în realizarea obiectivelor comune.   

 În cadrul activităţilor cu caracter permanent s-au realizat numeroase acţiuni şi 

manifestări la care prezenţa tinerilor din Bucureşti şi din ţară a fost remarcabilă. 

Câteva exemple de manifestări : “Ziua Ierusalimului”, “Seder de Savuot”, “Seara 

Evreiască”, “Seara filmului israelian”, “Bucureştiul meu evreiesc”, “Cartierul 

evreiesc”, “Festivalul anului nou evreiesc – Shalom Sana Tova”, “Tisei Picnic”, 
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“Anul nou al studenţilor”, “Dezbaterea şi proiecţie pentru generaţia de vârstă 

medie - Hanna Arendt”, “Academia de radio şi jurnalism”, “Keshet” în Bucureşti 

şi în ţară, “Hanuka 1001 de lumini”, “Spatiul macabeilor de hanuka”, “Concert 

de anul nou”, “Seder Tu Bishvat”, “Purim în lumea desenelor animate”, 

“Vernisaj de expoziţie Alin Boingiu”, “Dezbaterea publică Israel şi politicile din 

zonă”. 

 Cu implicarea directă a Centrelor Comunitare Evreieşti s-au realizat în vara 

anului 2013 tabere la care au participat peste 1100 de persoane de vârste foarte 

diferite, fiecare tabără având o arie tematică selectată : Tabăra Generaţiei de 

Aur, Mahane Hermon, Kaitanat Galil, Mahane Mispahot, etc. 

 La Centrele de Instruire și Recreere (Borsec, Cristian și Eforie Nord) s-au 

organizat frecvent programe pentru tineri dar și sejururi de odihnă – recreere 

pentru membri ai Comunităților din generația de mijloc și a persoanelor 

vârstnice, asigurându-se condiții de alimentație și de cazare bine apreciate de 

beneficiari.  Numărul taberelor organizate în această perioadă la cele trei CIR 

(Cristian, Eforie Nord, Borsec) s-au organizat 21 de tabere cu un număr de 

aproape 1500 de persoane, cu mult sub capacitatea de cazare şi de alimentaţie 

a acestor unităţi, chiar dacă acestea au un puternic caracter sezonier. Serviciile 

prestate au fost de bună calitate, stabilindu-se şi o standardizare a meniurilor 

pentru cele trei centre. În cursul verii 2013 s-au efectuat lucrări deosebite de 

îmbunătăţiri constructiv-funcţionale la Vila Mira din Eforie Nord, astfel încât în 

prezent fiecare cameră beneficiază de aer condiţionat, TV şi frigider. 

Deasemenea la acest centru s-au efectuat unele îmbunătăţiri la terase, 

instalaţiile electrice şi la garduri. 

 În această perioadă s-a desfăşurat în bune condiţii activitatea de protocol, de 

relaţii internaţionale şi de comunicare media, în mod permanent s-a asigurat 

diseminarea către mass-media şi instituţiile interesate a comunicatelor F.C.E.R. 

privind diferite probleme de actualitate, referitoare mai ales la situaţia evreilor 
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din ţară şi străinătate. Un loc însemnat l-a ocupat schimbul de corespondenţă 

cu instituţii din ţară şi străinătate, prilejuite de aniversări, sărbătoriri, 

comemorări şi altele. S-au monitorizat acordurile de colaborare cu diferite 

organizaţii evreieşti din străinătate, precum şi asigurarea participării 

reprezentanţilor F.C.E.R. la manifestări în ţară şi străinătate. Au fost remarcate 

participările F.C.E.R. şi ale unor comunităţi evreieşti din ţară la festivalul Pro-

Etnica de la Sighişoara, la festivalurile de cultură, artă şi cinematografie de la 

Tulcea, Mediaş, Sulina. La festivalul Strada Armenească din Bucureşti, organizat 

de Uniunea Armenilor şi la proiectul “Satul Biblic” organizat de Asociaţia 

Amicus, reprezentanţi ai F.C.E.R. (preşedintele şi rabinul) au susţinut conferinţe 

pe teme ale iudaismului, ale monoteismului şi a vieţii evreieşti din România. De 

un deosebit succes s-a bucurat programul artistic muzical oferit de formaţiile 

Bucharest Klezmer Band şi Corul Hazamir la Comunităţii Evreilor din Bucureşti şi 

JCC Bucureşti. Tot aici Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti a prezentat un 

stand cu obiecte promoţionale din Israel, iar în Sinagoga bibilică construită de 

organizatori, F.C.E.R. a prezentat un stand de obiecte de cult mozaic. 

 În ce priveşte activitatea de informatizare s-a asigurat buna funcţionare a 

reţelelor de calculatoare existente şi o îmbunătăţire a dotării cu tehnică de 

calcul.  

 De o bună audienţă se bucură site-ul F.C.E.R. cu componentele sale. În structura 

vizitatorilor site-ului F.C.E.R. predomină cei din România (68% din total), dar cu 

importante ponderi ale celor din SUA (8%), Israel (7%), OIanda (6%), Federaţia 

Rusă şi Ucraina (8%). 

 S-a permanetizat transmitere pe skype către membrii Comitetului Director din 

provincie a lucrărilor Comitetului Director al F.C.E.R., precum şi înregistrarea 

audio în totalitate a lucrărilor. 

 Administrarea și valorificarea mai bună a patrimoniului economic a constituit 

o preocupare de prim ordin, acționându-se pentru întreținerea și dezvoltarea 
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bazei de date privind proprietățile FCER și pentru obținerea unui randament mai 

ridicat în exploatare (prin închirieri sau disponibilizare). În anul 2013 s-a obținut 

un volum ridicat de venituri din închirieri de 7,7 milioane lei, similar cu încasările 

din 2012, în condiţiile diminuării numărului de proprietăţi şi a menţinerii chiriilor 

la un nivel stagnant. De menţionat că patrimoniul imobiliar economic cu un total 

format din 1213 proprietăţi în clădiri şi 127 de terenuri, se concentrează într-un 

număr de 9 comunităţi (Bucureşti, Oradea, Cluj, Timişoara, Brăila, Arad, Iaşi, 

Braşov şi Rădăuţi), care din totalul lor le revine 87% din totalul încasărilor din 

chirii în anul 2013. 

 De menţionat creşterea continuă a numărului de restanţieri la chirii, precum şi 

a ponderii restanţelor cu valori mai mari de 5000 lei. 

 Prin valorificarea spaţiilor disponibilizate s-au încasat, în anul 2013, 3,7 milioane 

lei, nivel apropiat de cel din 2012. 

 Un volum mare de efort s-a depus pentru reabilitarea fizică a patrimoniului 

sacru, chiar dacă lucrările efectuate s-au situat sub nivelul solicitărilor primite 

de la Comunități, recurgându-se la prioritizare cu limitări de cheltuieli.   

 Pentru Sinagogi, în anul 2013, s-au efectuat lucrări, în valoare de 5,2 milioane 

lei, aproape de două ori mai mult decât în anul 2011, iar pentru cimitire s-au 

cheltuit 1,2 milioane lei, cu 320 mii lei mai mult decât în 2012, dar aproape cu 

50% mai puţin decât în anul 2011.  

 Deoarece această categorie de bunuri este considerată sacră de către Religia 

Mozaică, continuă investigaţiile pentru localizarea de cimitire evreieşti care încă nu se 

regăsesc în evidenţele noastre. Numărul mare de obiective sacre aflate în patrimoniul 

FCER, face dificilă activitatea de constatare şi urmărire a stării fizice a acestora. Se fac 

eforturi pentru finanţarea acelor lucrări necesare şi urgente, în general solicitate de 

către Comunităţi care, prin executarea lor, pot elimina sau încetini procesul de 

degradare sau de prevenire  a unor acte de vandalism asupra  cimitirelor.  
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 La iniţiativa Preşedintelui CE Bucureşti a fost începută şi continuă o vastă acţiune de 

reabilitare a cimitirelor din Bucureşti, în primul rând cimitirul Giurgiului, prin lucrări de 

toaletare a vegetaţiei, reabilitare a clădirilor şi sistematizare a incintei, lucrări pentru 

care s-au cheltuit 228 mii lei. 

 Au fost cheltuite sume importante pentru întreţinere, pentru repararea 

împrejmuirilor, a capelelor, căsuţelor rabinilor sau a monumentelor din cimitirele 

comunităţilor, din care menţionăm ARAD – ( 37000 lei), BAIA MARE – ( 56500 lei), 

CLUJ NAPOCA  - (100340 lei), RADAUTI - (37500 lei), ROMAN - (40300 lei), TIMISOARA 

- (115100 lei). 

  De menționat sprijinul financiar obținut de la Primăria Municipiului București 

pentru lucrările la fațada Templului Coral. 

 Pentru reprezentarea, apărarea și promovarea intereselor populației evreiești 

din România s-a acționat pe plan parlamentar, mediatic, prin conferințe, 

interviuri, participări la emisiuni radio și TV, prin declarații de solidaritate etc.  

Au fost frecvente situații în care pe plan central și în comunități s-a luat atitudine 

față de unele ieșiri antisemite, de negare a Holocaustului sau de glorificare a 

unor legionari, sub pretextul participării la “lupta anticomunistă”. S-a luat 

atitudine favorabilă faţă de decizii recente ale autorităţilor publice de 

interzicere a manifestărilor extremiste pe teritoriul României, provenite din 

exteriorul ţării. S-a participat  la mese rotunde şi simpozioane.  

 Preocupările privind eficientizarea mijloacelor de transport au condus la 

reducerea continuă a numărului de autovehicule (41 în prezent), cu reducerea 

corespondentă a numărului de angajați (31 în prezent) și a consumului de 

combustibil (368 mii lei în anul 2013). În anul 2013 s-au scos din circulaţie 4 

autovehicule, care au fost înscrise în programul Rabla.  

 Pentru buna desfăşurare a activității la FCER și în Comunități au depus eforturi 

angajaţii care asigură activitatea administrativă, depozite şi pază.  
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 În anul 2014 în baza deciziei adoptate de Consiliul de Conducere al F.C.E.R. s-a 

constituit Oficiul de Îndrumare şi Control al F.C.E.R. , înlocuindu-se Biroul de 

Control Financiar Intern. Decizia adoptată îşi dovedeşte roadele, întrucât prin 

crearea acestui oficiu se asigură continuitate în activitatea de control, atât 

pentru F.C.E.R., cât şi pentru comunităţi, reducându-se substanţial posibilităţile 

de abateri de la regulile financiar contabile şi eventuale acte de corupţie. De la 

înfinţarea în noua sa formă de organizare, acest oficiu a efectuat 31 de acţiuni 

de control, nu numai sub aspectul situaţiei financiare, ci şi al gestiunii 

proprietăţilor F.C.E.R. din Bucureşti şi din ţară. De regulă rapoartele Oficiului de 

Control în urma activităţilor desfăşurate pe teren sunt prezentate ierarhic 

conducerii F.C.E.R. şi se adoptă măsurile necesare pentru remedierea aspectelor 

negative constatate. Evident pe parcursul controlului se dau şi îndrumările 

metodologice şi procedurale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţii economice, financiare şi de adminstrare a patrimoniului. 

 Desigur trecerea în revistă a realizărilor nu este suficientă, întrucât în activitatea 

de până acum au existat nu puține neajunsuri, neîmpliniri sau decizii uneori 

insuficient fundamentate.   

În mod cert, în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli al F.C.E.R. se vor regăsi 

veniturile care să asigure acoperirea cheltuielilor preconizate, inclusiv prin aplicarea în 

continuare a programului de eficientizare a activităţilor în toate domeniile, prin măsuri 

corespunzătoare pentru maximizarea veniturilor şi minimizarea cheltuielilor. 

 

Tabelul Anexă 1 

Centralizator Membrii CE din România 

Conform datelor pentru anul 2013 

 

Nu s-au primit datele de la CE Oradea si CE Radauti. Datele de la CE Bucuresti au fost 

doar numerice. 

 



23  
  

 Se constata o reducerea numarului de membrii, cea mai mare reducere a fost 

la CE Bucuresti, 300 persoane. 

Total membrii=7347 

Evrei= 4285 

Cu ascendenta= 1383 

Parteneri neevrei =1667 

 
 

Comunitatea evreilor 
Evrei Neevrei 

Ascendenta 

Evreiasca 
TOTAL 

  B F  B F  B F  2012 

BUCURESTI  
170

8 
803 905 

405 128 277 288 156 136 2402 2700 

Comunitatea ALBA 

IULIA  

25 9 16 10 6 4 10 7 3 45 
45 

Comunitatea ARAD  176 94 82 82 31 51 81 42 39 339 369 

Comunitatea BACAU  74 44 30 51 10 41 28 14 14 153 179 

Comunitatea BAIA 

MARE  

48 24 24 20 7 13 8 4 4 76 
76 

Comunitatea BARLAD  17 5 12 4 1 3 4 3 1 25 25 

Comunitatea BISTRITA  13 6 7 8 2 6 3 2 1 24 24 

Comunitatea 

BOTOSANI  

36 24 12 29 6 23 7 5 2 72 
85 

Comunitatea BRAILA  46 20 26 41 19 22 56 24 32 149 149 

Comunitatea BRASOV  186 84 102 38 9 29 0 0 0 224 219 

Comunitatea CLUJ  223 111 112 97 29 68 98 52 46 417 413 

Comunitatea 

CONSTANTA  

24 18 6 11 1 10 3 2 1 38 
38 

Comunitatea 

CRAIOVA  

43 24 19 29 7 22 34 21 13 106 
102 

Comunitatea DEJ  10 7 3 9 2 7 12 5 7 31 31 

Comunitatea DEVA  67 28 39 35 12 23 20 12 8 123 111 

Comunitatea 

DOROHOI  

23 10 13 2 1 1 10 4 6 35 
36 

Comunitatea 

FALTICENI  

10 5 5 13 4 9 10 6 4 33 
35 

Comunitatea FOCSANI  46 29 17 31 10 21 61 29 32 138 154 

Comunitatea GALATI  65 32 33 28 7 21 16 9 7 109 125 

Comunitatea HUSI *af 

11 

13 7 6 11 3 8 20 13 7 44 
43 

Comunitatea IASI  227 120 107 67 9 58 65 33 32 359 370 

Comunitatea LUGOJ  31 17 14 14 3 11 12 7 5 57 68 

Comunitatea ORADEA  371 176 199 216 88 128 80 39 41 671 671 

Comunitatea PIATRA-

NEAMT  

73 38 35 36 5 31 29 19 10 138 
142 

Comunitatea PITESTI  29 14 15 19 3 16 23 17 6 71 73 

Comunitatea PLOIESTI  54 29 25 21 4 17 19 8 11 94 97 

Comunitatea RADAUTI  13 9 4 14 3 11 13 6 7 41 41 

Comunitatea RESITA  28 12 16 26 6 20 25 16 9 79 79 



24  
  

 

Comunitatea evreilor 
Evrei Neevrei 

Ascendenta 

Evreiasca 
TOTAL 

Comunitatea ROMAN  19 10 9 2 0 2 2 1 1 23 26 

Comunitatea SATU 

MARE  

43 19 24 21 13 8 41 21 20 105 
104 

Comunitatea SIBIU  33 18 15 13 4 9 12 7 5 58 58 

Comunitatea 

SIGHETU-

MARMATIEI  

52 28 24 27 6 21 30 15 15 109 

110 

Comunitatea 

SUCEAVA  

42 20 22 13 4 9 7 2 5 62 
58 

Comunitatea TECUCI  26 12 14 8 3 5 13 5 8 47 49 

Comunitatea TG. 

MURES  

82 45 37 52 13 39 67 25 42 201 
212 

Comunitatea 

TIMISOARA  

288 156 132 154 54 100 168 96 72 610 
595 

Comunitatea TULCEA  12 7 5 7 1 6 8 4 4 27 27 

Comunitatea Vatra 

Dornei 

9 5 4 3 1 2 0 0 0 12 
12 

 
428

5 

  1667   138

3 

  7347 7751 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Anexă 2.1 

NUMĂRUL ŞI STRUCTURA 
PERSONALULUI F.C.E.R. PE APARTENENŢĂ RELIGIOASĂ 

ÎN PERIOADA 01.04.2013 - 31.03.2014 
(exclusiv ajutor gospodăresc) 

 

  Date 01.04.2013   

Date la 
31.03.2014  
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TOTAL EVREI NEEVREI  TOTAL EVREI NEEVREI 

Total 
diferenta 

(col. 4 - col. 
1) 

FCER TOTAL, din care: 727 266 461 
 

709 265 444 -18 

0 1 2 3   4 5 6 7 

1.  Federația - Centrala, din 
care: 35 18 17  40 21 19 5 

Conducere 3 3 0  3 3 0 0 

Consilier personal al 

presedintelui 1 1 0  1 1 0 0 

Asistent istorie și civilizație 

iudaică 0 0 0  1 1 0 1 

Cabinet 10 3 7  11 4 7 1 

Departament Management 

Economic Financiar 15 5 10  17 5 12 2 

Cancelaria Rabinică 6 6 0  7 7 0 1 

Oficii si birouri, din care: 33 16 17  34 17 17 1 

Resurse Umane 8 4 4  10 4 6 2 

Juridic 6 1 5  5 1 4 -1 

Relații, Cultură, Știință 14 6 8  14 7 7 0 

Birou relatii internationale si 

interorganizationale 2 2 0  2 2 0 0 

Birou informatizare 3 3 0  3 3 0 0 

2. Departamente, Oficii si 
Centre de deservire generală, 
din care: 325 59 266  304 65 239 -21 

Asistența Socială si Medicală 164 26 138  148 28 120 -16 

Administrativ, Paza 77 5 72  74 5 69 -3 

Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar (C.A.P.I.), din care: 61 25 36  60 28 32 -1 

1. C.A.P.I -București 40 25 15  42 27 15 2 

2. C.A.P.I. - Centre  

de instruire si recreere 21 1 20  18 1 17 -3 

Birou Control Indrumare 3 3 0  4 4 0 1 

Mijloace de transport 20 0 20  18 0 18 -2 

3. Centre Comunitare 
Evreiesti, din care: 19 6 13  25 9 16 6 

București 19 6 13  25 9 16 6 

Oradea 0 0 0  0 0 0 0 

Timisoara 0 0 0  0 0 0 0 

Iasi 0 0 0  0 0 0 0 

Cluj 0 0 0  0 0 0 0 

4. Unitati externalizate, din 
care: 36 14 22  33 13 20 -3 
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Centrul Iudaic pentru Editură 

si Publicistică (C.I.E.P) 20 8 12  20 8 12 0 

Centrul pentru Studiul Istoriei 

Evreilor din Romania 

(C.S.I.E.R.) 16 6 10  13 5 8 -3 

5. Comunități, din care: 279 153 126  273 140 133 -6 

Conducere 53 53 0  52 52 0 -1 

Execuție 226 100 126  221 88 133 -5 

Nota: Nu sunt incluse în tabel datele privind personalul activ cu plata suportată din 

fondurile Claims Conference (ajutor gospodaresc, îngrijire la domiciliu, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Anexa 2.2 

NUMĂRUL ŞI STRUCTURA PERSONALULUI F.C.E.R. PE SEXE 
ÎN PERIOADA 01.04.2013 - 31.03.2014 (exclusiv ajutor gospodăresc) 

 

 

 Date la 01.04.2013   Date la 31.03.2014  

TOTAL 

BARBA

TI FEMEI  TOTAL BARBATI FEMEI 

Total 

difer

enta 
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(col. 

4 - 

col 1) 

FCER TOTAL, din 

care: 
727 381 346 

 

709 382 327 -18 

0 1 2 3   4 5 6 7 

1.  Federația - 

Centrala, din care: 35 13 22  40 15 25 5 

Conducere 3 3 0  3 3 0 0 

Consilier personal al 

presedintelui 1 1 0  1 1 0 0 

Asistent istorie și 

civilizație iudaică 0 0 0  1 1 0 1 

Cabinet 10 2 8  11 2 9 1 

Departament 

Management Economic 

Financiar 15 4 11  17 5 12 2 

Cancelaria Rabinică 6 3 3  7 3 4 1 

Oficii si birouri, din 

care: 33 15 18  34 17 17 1 

Resurse Umane 8 4 4  10 6 4 2 

Juridic 6 2 4  5 1 4 -1 

Relații, Cultură, Știință 14 6 8  14 7 7 0 

Birou relatii 

internationale si 

interorganizationale 2 1 1  2 1 1 0 

Birou informatizare 3 2 1  3 2 1 0 

2. Departamente, 

Oficii si Centre de 

deservire generală, 

din care: 325 161 164  304 155 149 -21 

Asistența Socială si 

Medicală 164 38 126  148 38 110 -16 

Administrativ, Paza 77 66 11  74 62 12 -3 

Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar 

(C.A.P.I.), din care: 61 35 26  60 34 26 -1 

1. C.A.P.I -București 40 26 14  42 28 14 2 

2. C.A.P.I. - Centre  

de instruire si recreere 21 9 12  18 6 12 -3 

Birou Control 

Indrumare 3 3 0  4 4 0 1 

Mijloace de transport 20 19 1  18 17 1 -2 
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3. Centre Comunitare 

Evreiesti, din care: 19 6 13  25 9 16 6 

București 19 6 13  25 9 16 6 

Oradea 0 0 0  0 0 0 0 

Timisoara 0 0 0  0 0 0 0 

Iasi 0 0 0  0 0 0 0 

Cluj 0 0 0  0 0 0 0 

4. Unitati 

externalizate, din 

care: 36 16 20  33 13 20 -3 

Centrul Iudaic pentru 

Editură si Publicistică 

(C.I.E.P) 20 9 11  20 9 11 0 

Centrul pentru Studiul 

Istoriei Evreilor din 

Romania (C.S.I.E.R.) 16 7 9  13 4 9 -3 

5. Comunități, din 

care: 279 170 109  273 173 100 -6 

Conducere 53 41 12  52 40 12 -1 

Execuție 226 129 97  221 133 88 -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Anexa 2.3 

NUMĂRUL ŞI STRUCTURA PERSONALULUI F.C.E.R. PE GRUPE DE VÂRSTĂ 
ÎN PERIOADA 01.04.2013 - 31.03.2014 (exclusiv ajutor gospodăresc) 

 

 
 

Date la 

01.04.2013   Date la 31.03.2014  
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TOTAL 

16 - 

34 

ani 

35-

65 

ani 

peste 

65 

ani  TOTAL 

16 - 

34 

ani 

35-

65 

ani 

peste 

65 ani 

Total 

difer

enta 

(col. 

5 - 

col. 

1) 

FCER TOTAL, din 

care: 
727 67 430 230 

 

709 71 430 208 -18 

0 1 2 3 4  5 6 7 8 9 

1.  Federația - 

Centrala, din care: 

35 5 19 11  40 6 22 12 

5 

Conducere 3 0 0 3  3 0 0 3 0 

Consilier personal al 

presedintelui 1 1 0 0  1 1 0 0 0 

Asistent istorie și 

civilizație iudaică 0 0 0 0  1 0 0 1 1 

Cabinet 10 3 5 2  11 3 6 2 1 

Departament 

Management 

Economic Financiar 15 0 11 4  17 1 12 4 2 

Cancelaria Rabinică 6 1 3 2  7 1 4 2 1 

Oficii si birouri, 

din care: 33 3 21 9  34 2 24 8 1 

Resurse Umane 8 0 7 1  10 1 8 1 2 

Juridic 6 1 4 1  5 1 3 1 -1 

Relații, Cultură, 

Știință 14 1 7 6  14 0 9 5 0 

Birou relatii 

internationale si 

interorganizationale 2 1 1 0  2 0 2 0 0 

Birou informatizare 3 0 2 1  3 0 2 1 0 

2. Departamente, 

Oficii si Centre de 

deservire generală, 

din care: 325 29 221 75 

 

304 31 214 59 -21 

Asistența Socială si 

Medicală 164 20 120 24  148 20 108 20 -16 

Administrativ, Paza 77 6 48 23  74 6 51 17 -3 

Administrarea 

Patrimoniului 

Imobiliar (C.A.P.I.), 

din care: 61 3 39 19  60 4 41 15 -1 

1. C.A.P.I -București 40 1 21 18  42 1 22 19 2 
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2. C.A.P.I. - Centre  

de instruire si 

recreere 21 2 18 1  18 2 16 0 -3 

Birou Control 

Indrumare 3 0 2 1  4 0 3 1 1 

Mijloace de 

transport 20 0 12 8  18 1 11 6 -2 

3. Centre 

Comunitare 

Evreiesti, din care: 19 7 11 1  25 9 14 2 6 

București 19 7 11 1  25 9 14 2 6 

Oradea 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Timisoara 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Iasi 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Cluj 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

4. Unitati 

externalizate, din 

care: 36 6 18 12 

 

33 6 16 11 -3 

Centrul Iudaic 

pentru Editură si 

Publicistică 

(C.I.E.P) 20 3 9 8  20 4 8 8 0 

Centrul pentru 

Studiul Istoriei 

Evreilor din 

Romania 

(C.S.I.E.R.) 16 3 9 4  13 2 8 3 -3 

5. Comunități, din 

care: 279 17 140 122  273 17 140 116 -6 

Conducere 53 1 20 32  52 0 20 32 -1 

Execuție 226 16 120 90  221 17 120 84 -5 

Nota: Nu sunt incluse în tabel datele privind personalul activ cu plata suportată 

din fondurile Claims Conference (ajutor gospodaresc, îngrijire la domiciliu, etc)   

 

 

 

 

Tabel Anexa 2.4 

NUMĂR PERSONAL ACTIV 
CU PLATA SUPORTATĂ DIN FONDURILE CLAIMS CONFERENCE 

(asistenţă socială, ajutor gospodăresc, îngrijire la domiciliu etc) 
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 Date la 01.04.2013   Date la 31.03.2014  

TOTAL 

ANG.  

  

C.I.M. 

COLAB.  

CONV. AJUT.  TOTAL 

ANG.  

  C.I.M. 

COLAB.  

CONV. 

 

AJUT 

. 

Total 

Diferenta 

(col. 5 - col. 1) 

NR. 

PERSONAL 

ACTIV, din 

care: 

385 287 98 0 

 

395 310 85 0 10 

0 1 2 3 4  5 6 7 8 9 

D.A.S.M. 

SEDIU 

Asistența 

Socială și 

Medicală 117 110 7 0  113 109 4 0 -4 

COMUNITĂȚI 

Asistența 

Socială și 

Medicală 268 177 91 0  282 201 81 0 14 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabel Anexa 4.1 

Structura personalului de cult si  situatia minianului in  
sinagogile din comunităţi 

 
Nr 
crt 

Comunitatea Minian / serv. 
religios 

Nr. si structura personalului de cult  
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1.  Alba Iulia * 1 - - x 0 0 0 0 0 

2.  Arad  1 - x x 2 0 0 1 1 

3.  Bacau  1 - x x 2 0 0 1 1 

4.  Baia Mare  1 - x x 2 0 0 1 1 

5.  Barlad * 1 - - - 0 0 0 0 0 

6.  Bistrita  0 - - - 0 0 0 0 0 

7.  Botosani  1 - x x 2 0 0 1 1 

8.  Braila  1 - x x 1 0 0 1 0 

9.  Brasov  1 - x x 2 1 0 1 0 

10.  Bucuresti  2 x x x 9 1 1 2 5 

11.  Cluj  1 - x x 4 0 0 2 2 

12.  Constanta  0 - - - 0 0 0 0 0 

13.  Craiova * 1 - - x 0 0 0 0 0 

14.  Dej  1 - - - 0 0 0 0 0 

15.  Deva  0 - - x 0 0 0 0 0 

16.  Dorohoi * 1 - - - 0 0 0 0 0 

17.  Falticeni * 1 - - - 0 0 0 0 0 

18.  Focsani  1 - - x 0 0 0 0 0 

19.  Galati 1 - x x 1 0 0 1 0 

20.  Husi * 1 - - x 0 0 0 0 0 

21.  Iasi  1 - x x 3 1 0 1 1 

22.  Lugoj * 1 - - x 0 0 0 0 0 

23.  Oradea  1 x x x 3 1 0 0 4 

24.  Piatra-Neamt  2 - x x 1 0 0 1 0 

25.  Pitesti * 1 - - - 0 0 0 0 0 

26.  Ploiesti  1 - - X 0 0 0 0 0 

27.  Radauti * 1 - - X 0 0 0 0 0 

28.  Resita * 1 - - X 0 0 0 0 0 

29.  Roman * 1 - - - 0 0 0 0 0 

30.  Satu Mare * 1 - - x 0 0 0 0 0 

31.  Sibiu * 1 - - X 0 0 0 0 0 

32.  Sighetu-Marmatiei * 1 - - X 0 0 0 0 0 

33.  Suceava * 1 - - x 0 0 0 0 0 

34.  Tecuci * 1 - - X 0 0 0 0 0 

35.  Tg. Mures  1 - - x 0 0 0 0 0 

36.  Timisoara  1 x x x 2 0 0 1 1 

37.  Tulcea  0 - - - 0 0 0 0 0 

38.  Vatra Dornei 0 - - - 0 0 0 0 0 

39.  TOTAL 35 3 13 28 34 4 1 14 17 

*Sinagogi folosite rar 

Tabel Anexa 4.2 
Cursuri de Talmud Tora                                              

 

 Comunitatea/Activitatea Frecvență Nr mediu de 
Participanți 

 

1.  Bacău saptămânal 12 + Roman 
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2.  Brăila saptămânal 15  

3.  București saptămânal 35 *momentan suspendat 

4.  Cluj saptămânal 25  

5.  Iași saptămânal 25  

6.  Oradea saptămânal 40  

7.  Timișoara saptămânal 35  

8.  Rabinat Săptămânal 15 Cursuri online 

9.  Rabinat anual 28 Școala de Vară 

10.  TOTAL  230  
 

Tabel Anexa 4.3 

Cheltuieli cu Rabinii & Baal Kore (mii lei) 

  Total 
General 

  Remuneratie / Anual Avion/an Cheltuieli intretinere/an 
(cazare, masă, transport 
intern, telefon) 

    din care 
Total 
FCER 

FC
ER

 

JD
C

 

C
o

m
. l

o
ca

lă
 

FC
ER

 

JD
C

 

C
o

m
. l

o
ca

lă
 

FC
ER

 

JD
C

 

C
o

m
. l

o
ca

lă
 

Rabin 
Rafael 
Shaffer (12 
bilete/an) 

162,20 134,60 99,60 27,60 0,00 15,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

Rabin Kav 
Shraia (8 
bilete/an) 

128,00 64,00 60,00 0,00 20,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 400,00 

Rabin 
Shlomo 
Tobias 

33,75 27,60 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,50 

Oficiant 
Yehuda 
Livnat 

43,40 43,40 38,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

Zvika Kfir (6 
bilete/an) 
** 

10,54 4,29 2,94 2,49 1,36 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 

Total 377,89 273,89 228,54 30,09 21,36 20,35 0,00 4,00 25,00 0,00 485,50 

*De la 1 februarie nu se mai suportă cheluielile de întreținere, iar de la 1 aprilie s-a redus suma lunară 
de la 3150 la 1800 

** De la 1 ianuarie 2014 

Tabel Anexa 4.4 

 

Programul Mazal Tov (Integral FCER) - mii lei 

TOTAL GENERAL – 20,25 din care: 

Comunitatea Brit Mila/Brita Bar/Bat Mițva Hatuna 

  nr. suma nr. suma nr. suma 
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Brăila 0 0 1 1,35 0 0 

București 3 5,4 0 0 2 4,5 

Cluj 0 0 1 1,35 0 0 

Galați 0 0 1 1,35 0 0 

Iași 1 1,8 0 0 0 0 

Oradea 0 0 0 0 2 4,5 

TOTAL 4 7,2 3 4,05 4 9 

 

Tabel Anexa 4.5 

Personal Cult Comunități (Oficianți de cult, Prof. 
Talmud Tora, Șamaș, Gabai etc.) 

Nr. 
persoane 

Suma anuală 
(Lei) 

În medie/ 
persoană/ an 

(lei) 

Total, din care:   207.996   

Arad 2 11.112 5.556 

Bacău 2 7.200 3.600 

Baia Mare 1 1.800 1.800 

Botoșani 2 8.400 4.200 

Brașov 1 13.824 13.824 

Brăila 1 13.800 13.800 

București (oficiant cimitire, corul templului) 5 43.244 8.649 

Cluj 3 14.820 4.940 

Galați 1 6.000 6.000 

Iași 2 8.400 4.200 

Oradea 5 20.676 4.135 

Timișoara 3 12.600 4.200 

Minian 6 21.120 3.520 

Oficianți cult pentru sărbători (doar în comunități 
în care nu există rabin sau oficiant de cult) 5 25.000 5.000 

 

* Notă: în unele situații o persoană cumulează 2 funcții – de ex: oficiant și prof. de Talmud Tora. În 

aceste situații, la numărul de persoane au fost considerate 2 persoane. În unele situații, când 

Președintele comunității este și oficiant, nu apare decât în tabelul general privind viața de cult.   

 

 

Tabel Anexa 5 

PATRIMONIU  -  SINAGOGI 
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Nr. 

Crt. 
Localitate Adresa 

C
o

m
o

d
at

a 

In
 f

u
n

ct
iu

n
e 

M
o

n
u
m

en
t 

is
to

ri
c 

R
ea

b
il

it
at

e 
in

 u
lt

im
ii

 1
0

 a
n
i 

In
 c

u
rs

 d
e 

re
ab

il
it

ar
e 

1 ALBA IULIA Sinagoga  Veche,  str. T.Vladimirescu 2   *   * * 

2 
ARAD 

Sinagoga  Ortodoxa,  str. Cozia 12 *         

3 Sinagoga  Neologa,  str. Tribunul Dobra 10   * *     

4 
BACAU 

Sinagoga  A.A.Rosen,  str. Erou Rusu 31   *       

5 Sinagoga  Cerealistilor,  str. Stefan cel Mare 35     * * * 

6 BAIA MARE Sinagoga ,  str. Somesului 3   * *   * 

7 BARLAD Templul  Mare,  str. Sf.Ilie 5   *       

8 BISTRITA Sinagoga ,  str. Gral.Balan Grigore 10 *   *     

9 BORSEC Sinagoga ,  str. Vanatori 15   *   *   

10 
BOTOSANI 

Sinagoga  Mare,  str. Marchian 1   *       

11 Sinagoga ,  str. Vornic Boldur 18 *         

12 BRAILA Templul Coral,  str. Petru Maior 13   *       

13 
BRASOV 

Sinagoga ,  str. Castelului 64           

14 Sinagoga  Neologa,  str. Poarta Scheii 29   * *     

15 

BUCURESTI 

Sinagoga  Mare,  str. Adamache 11   *   *   

16 Templul  Unirea Sfanta,  str. Mamulari 3     *     

17 Templul  Coral,  str. Sf. Vineri 9-11   * * * * 

18 Sinagoga Iesua Tova,  str. Tache Ionescu 9   *       

19 Templul  Credinta,  str. V. Toneanu 48     * *   

20 BUHUSI Sinagoga ,  str. A.I.Cuza 85 *         

21 BUZAU Sinagoga ,  str. Marghiloman Alexandru 29     *     

22 
CAMPULUN

G 

MOLDOVEN

ESC 

Sinagoga  Mare,  str. Cantemir 8           

23 Templul  Havre Gah,  str. Arboroasa 1           

24 CAMPINA Sinagoga ,  str. Dreptatii 5       *   

25 CARACAL Sinagoga ,  str. Grigore Ion 2     *     

26 

CARANSEBE

S Sinagoga ,  str. Orsovei 2B     *     

27 CAREI Sinagoga ,  str. Progresului 6       *   

28 CLUJ 

NAPOCA 

Sinagoga Poale Tedek,  str. Baritiu 16 *         

29 Templul  Deportatilor,  str. Horea 21   * *     

30 CONSTANTA Sinagoga  Mare,  str. Rosetti 2           
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31 CRAIOVA Templul  Coral,  str. Horezului 15   *       

32 DEJ Sinagoga  Mare,  Piata Stefan cel Mare 1   * *     

33 DEVA Templul  Mare,  bd. Iuliu Maniu 4     *     

34 
DOROHOI 

Sinagoga  Beth Solomon,  str. Wasserman 3   *       

35 Sinagoga ,  str. Wasserman 5           

36 FAGARAS Templul ,  str. Aron Pumnul 3           

37 FALTICENI Sinagoga  Mare,  str. A. Ipatescu 149   *       

38 FOCSANI Sinagoga ,  str. Oituz 4   *       

39 GALATI Templull  Meseriasilor,  str. Dornei 7-11   *   * * 

40 

GHEORGHEN

I Sinagoga ,  str. Balcescu 7           

41 GHERLA Sinagoga ,  str. Crisan 46           

42 

GURA 

HUMORULUI Sinagoga  Mare,  str. Sf. Gavril 25           

43 HARLAU Sinagoga Mare,  str. Musatinilor 4   *     * 

44 HATEG Sinagoga ,  str. Bisericilor     *     

45 HUSI Sinagoga  Croitorilor,  str. Crizantemelor 20   *       

46 

IASI 

Sinagoga  Merarilor,  str. Elena Doamna 13     *   * 

47 Sinagoga  Schor,  str. Sf. Constantin 5           

48 Sinagoga  Mare,  str. Sinagogilor 1   * * * * 

49 LUGOJ Sinagoga ,  str. Cuza Voda 8A   *       

50 MEDIAS Sinagoga ,  str. Kogalniceanu 45 *         

51 ODOBESTI Sinagoga ,  str. Libertatii 21   *       

52 

ORADEA 

Sinagoga  Sion,  str. Independenntei 22     *     

53 Sinagoga  Ortodoxa,  str. Mihai Viteazu 4   * * * * 

54 Sinagoga  Hevra Sas,  str. Mihai Viteazu 6   *   *   

55 Sinagoga ,  str. Primariei 26           

56 ORASTIE Sinagoga ,  str. Cetatii 1 *   *     

57 PIATRA 

NEAMT 

Sinagoga  Baal Shem Tov,  str. Ernici Dimitrie 

11   * *     

58 Sinagoga  Leipziger,  str. Ernici Dimitrie 7   *   *   

59 PITESTI Sinagoga ,  str. 19 Noiembrie 1   * *     

60 PLOIESTI Sinagoga  Beth Israel,  str. Basarab 12   *   *   

61 
RADAUTI 

Templul  Mare,  str. 1 Mai nr.2   * *     

62 Sinagoga ,  str. 1 Mai nr.31           

63 

RAMNICU 

SARAT Sinagoga ,  str. Zorilor 3   *       

64 RESITA Sinagoga ,  str. Mihai Viteazu 8   * *     

65 ROMAN Sinagoga  Leipziger,  str. Bradului 16   *   *   

66 
SATU MARE 

Templul  Mare,  str. Decebal 4     * *   

67 Sinagoga  Share Tora,  str. Decebal 6   * * *   
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68 SAVENI Sinagoga ,  str. I.C.Frimu 48           

69 SIBIU Sinagoga  Mare,  str. Constitutiei 17     *     

70 

SIGHETU 

MARMATIEI Templul  Vijniter Klaus,  str. Basarabia 10   * * *   

71 SIGHISOARA Sinagoga ,  str. Tache Ionescu 10       *   

72 

SIMLEUL 

SILVANIEI Sinagoga ,  str. 1 Mai 6 *   * *   

73 SIRET Templul  Mare,  str. Teiului 4       *   

74 SUCEAVA Sinagoga  Gah,  str. Dimitrie Onciu 7   *       

75 

TARGOVIST

E Sinagoga ,  str. Grig. Alexandrescu 37     *     

76 

TARGU 

MURES Sinagoga ,  str. M. Eminescu 21   * * *   

77 

TARGU 

NEAMT Sinagoga  Meseriasilor,  str. Marasesti 1   *       

78 TARNAVENI Sinagoga ,  str. Republicii 65B           

79 TECUCI Sinagoga Negustorilor,  str. Bran 11   *       

80 

TIMISOARA 

Sinagoga,  Fabrik str. episcop Joseph Nishbach     *     

81 Sinagoga ,  str. Iuliu Maniu 55   * * *   

82 Sinagoga,  Cetate,  str. Marasesti 6 *   *     

83 TULCEA Sinagoga ,  str. Babadag 71-73   *   * * 

84 TURDA Sinagoga ,  str. Eminescu 24-28           

85 VASLUI Sinagoga ,  str. Gh.Lazar 14           

86 VATRA 

DORNEI 

Sinagoga ,  str. Luceafarului 16           

87 Templul  Mare,  str. M.Eminescu 54       *   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel Anexa 6 
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Centrele de Instruire şi Recreere 
Nr. 
crt. 

Denumire  

  Nr. 
personal 

Nr.locuri de 
cazare 

Nr. 
utilizatori 

Nr. 
Tabere 
(grupuri 
organiza
te) 

Incasari Cheltuieli 

  2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

 Cristian 16 13 2976 2976 795 20
5 

9 4 108,512 22,503 443,553  

 Eforie 8 7 496 - 324 - 5 - 88,066 - 193,898  

 Borsec 6 6 576 - 156 - 3 - 39,970 - 134,038  
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Tabel Anexa 7.1 

Taberele de vara JCC Romania 2013 

“Be You be Jew” (“fii tu insuti, fii evreu”) este motto-ul sub care s-au desfasurat taberele 

de vara JCC Romania, ce au insumat unu numar de peste 1100 participanti: 

Tabara Data 
Numar 

participanti 

Tabara Generatiei de Aur 3-9 iunie 45 

Tabara Generatiei de Aur 17-23 iunie 36 

Mahane Hermon (Generatie Medie, 35-60 ani) 8-14 iulie 56 

Kaytanat Galil (adolescenti, 13-18) 15-21 iulie 46 

Mahane Mishpahot (familii cu copii) 22-28 iulie 125 

Kaytanat Negev (copii, 5-12 ani) 29 iulie –  4 august 65 

Tabara Generatiei de Aur 4-12 august 30 

Tabara Internationala Szarvas (adolescenti 12-18) 4-16 august 58 

Tabara Generatiei de Aur 18-26 august 30 

Jewish Adventure (18-35) 24-28 august 45 

Tabara Generatiei de Aur 2-8 septembrie 32 

TOTAL PARTICIPANTI  1.110 
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Tabel Anexa 7.2 

 

Dintre evenimentele reprezentative ale Centrul Comunitar Evreiesc 

 

Numele evenimentului 
Data 

desfasurarii 

Numar 

participanti 
Observatii 

Shabbaton Keshet pentru Studenti 5-7 aprilie 40 Sesiuni de studiu iudaic cu Barak 

Cohen (Universitatea Bar Ilan, Israel) si 

Emanuel Marcus (Universitatea 

Amsterdam), Oneg Shabat combinate 

cu recreere 

Lag Ba’Omer 1 mai 350 Program traditional de Lag BaOmer 

incluzand gratar, concursuri pe teme 

de Lag BaOmer, activitati sportive in 

aer liber, recital al corului JCC 

Ziua Ierusalimului 7 mai 58 Ierusalimul in imagini, catnece si 

arome specifice 

Excursie de Shavuot pentru copii si 

parinti 

12 mai 49 Excursie la ferma de vaci, muls vaca, 

activitati educative pentru copii si 

pentru parinti legate de Shavuot, 

picnic cu produse lactate, concursuri 

cu tema de Shavuot 

Vernisaj expozitie comunitara de 

Shavuot 

14 mai  Vernisajul expozitiei “Urban Jungle 

Dreams” semnata Adriana Pelin, 

membru al comunitatii 

Seder de Shavuot 14 mai 124 Seder de Shavuot cu program specific 

Shabbaton Keshet pentru 

Generatia Medie 

31 mai – 2 

iunie 

49 Shabbaton de studiu iudaic si relaxare 

pentru membrii generatiei medii. 

Subiectele acestei editii: prejudecati, 

mituri si superstitii in iudaism; 

masonerie si iudaism; Simhat Torah; 
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Numele evenimentului 
Data 

desfasurarii 

Numar 

participanti 
Observatii 

momentul aparitiei antisemitismului;  

Tikun Olam; problema bastarzilor – 

procesul din 1970 

Ziua Internationala a Copilului 1 iunie 120 Petrecere pentru copii cu varste intre 

4 si 12 ani, concursuri, recital cu 

cantece evreiesti pentru copii sustinut 

de Corul de Copii “Bim-Bam” 

Seara Evreiasca in Blue Lagoon 13 iunie 62 Atelier de preparat retete culinare 

evreiesti marocane si recital al Corului 

JCC cu un repertoriu evreiesc special 

ales, cu tema culinara 

“Cartierul Evreiesc” la Festivalul 

“Street Delivery”, Str. Arthur 

Verona 

14-16 iunie 42 de 

voluntari 

- 

mii de 

vizitatori 

Micul “Cartier Evreiesc” de la Street 

Delivery 2013 captează atenţia 

vizitatorilor asupra farmecului urban 

al meşteşugurilor, muzicii, dansului, 

aromelor etc. evreieşti, care sunt 

parte – mai mult sau mai puţin vizibilă 

– a metropolei Bucureştene. 

Ateliere practice: numele tău în limba 

ebraică, îndemânare, artă şi lucru 

manual, expoziţie şi cărţi poştale 

ilustrate cu imagini din Bucureştiu 

evreiesc de ieri şi de astăzi, dansuri 

evreiesti, muzică instrumentală, colţul 

prichindeilor etc. 

Seara filmului israelian in Blue 

Lagoon 

22 iunie 21 Proiectie filme artistice israeliene cu 

subtitrare in limba romana 

My Jewish Bucharest / Bucurestiul 

meu Evreiesc 

30 iunie 24 Tur ghidat al obiectivelor evreiesti din 

Bucuresti (zona Udricani – Mircea 

Voda) 
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Numele evenimentului 
Data 

desfasurarii 

Numar 

participanti 
Observatii 

“Cartierul Evreiesc” la Festivalul 

“Train Delivery”, Gara de Nord 

28-30 iunie 16 voluntari 

-  

Mii de 

vizitatori 

 

 

Mini-tabara de Zi pentru 5-12 ani 8 – 12 iulie 12 Tabara de zi in Bucuresti, cu programe 

instructiv-educative si de relaxare 

Reinaugurarea Blue Lagoon 18 august 45 Cu ajutorul voluntarilor, Blue Lagoon a 

capatat un nou aspect. 

Jew-Salsa: un alt mod de a te simti 

evreu 

25 august 28 Workshop despre Israel combinat cu 

demonstratii de dans salsa 

Festivalul Anului Nou Evreiesc 

“Shalom Shana Tova” 

1 

septembrie 

2000 Sesiuni în stil Limmud pe tema 

sărbtorilor de toamnă; recitaluri 

artistice sustinute de membrii 

talentati ai comunitatii; recitalul 

Corului JCC, lucru manual cu motive 

evreiesti; concurs pe teme evreiesti 

"stii si castigi" 

Iesirea din postul de Yom Kippur si 

construirea unei suka comunitara 

14 

septembrie 

 Membrii comunitatii construiesc o 

suka comunitara, in care urmeaza a se 

desfasura activitati pentru toate 

grupele de varsta 

Tishrei Picnic 22 

septembrie 

240 Program avand ca tema serbatorile 

evreiesti ale lunii Tishrei. Ateliere 

practice, concursuri, dansuri 

israeliene etc. Program realizat in 

colaborare cu Comunitatea Evreilor 

Bucuresti 

Hoshana Raba – Seara Sinagogilor 

Deschise 

24 

septembrie 

 Program realizat in colaborare cu 

Comunitatea Evreilor Bucuresti 
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Numele evenimentului 
Data 

desfasurarii 

Numar 

participanti 
Observatii 

Anul Nou al Studentilor 19 

octombrie 

110 Eveniment pentru inaugurarea 

inceperii noului an scolar si 

universitar, gazduit in Blue Lagoon 

Dezbatere cu ocazia Zilei Natiunilor 

Unite 

24 

octombrie 

32 Dezbatere cu Ioji KLEIN, jurnalist, si dr. 

Serban CIOCULESCU, cercetator 

stiintific, Ministerul Apararii Nationale 

Dezbatere si proiectie pentru 

Generatia Medie “Hannah Arendt” 

3 noiembrie 74 Proiectia filmului “Hannah Arendt” 

urmata de o dezbatere condusa de Lya 

Benjamin pe tema urii de sine la evrei. 

Academia de Radio si Jurnalism 10 

noiembrie 

30 Liviu Tofan, Carmen Dimitriu si Bogdan 

Serban au dezvaluit din tainele unui 

jurnalist si om de radio voluntarilor 

realizatori de emisiunila Radio Shalom 

Romania 

Keshet II – Ziua Studiului Iudaic 17 

noiembrie 

140 17 noiembrie reprezinta la nivel 

mondial “Global Day of Jewish 

Learning” (Ziua Mondiala de Studiu 

Evreiesc). La Keshet Bucuresti au 

sustinut prelegeri Radu F. Alexandru, 

Lya Benjamin, Stefan Cazimir, Thea 

Maimowitz, Harry Culler, Copel 

Moscu, Mariuca Stanciu, rabin Rafael 

Shaffer, Aurel Storin, Aurel Vainer, 

Felicia Waldman, AG Weinberger, 

Jozsi Klein 

Hanuka – 1001 lumini 30 

noiembrie 

124 Eveniment in Blue Lagoon pentru 

tineri 

Spiritul Macabeilor – primul 

musical de Hanuka 

1 decembrie 250+86 86 membrii ai comunitatii au evoluat 

pe scena, 250 spectatori in public cu 

ocazia primului musical de Hanuka 
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Numele evenimentului 
Data 

desfasurarii 

Numar 

participanti 
Observatii 

realizat de membrii comunitatii de 

toate varstele 

Hanuka Comedy in the City 3 decembrie 39 Spectacol de improvizatie pe teme 

evreiesti si de Hanuka pentru 18-35 

ani, in cadrul unui mini-teatru de 

improvizatie din oras 

Revelion JCC 31 

decembrie 

164 Revelion pentru generatia medie si 

seniori 

Revelion in Blue Lagoon  31 

decembrie 

65 Revelionul tinerilor in Blue Lagoon 

Concert de Anul Nou 2 ianuarie 140 Concert de muzica clasica, incluzand 

repertoriu al unor artisti evrei 

Tu B’Shvat Green Party 11 ianuarie 90 Petrecerea de Tu B’Shvat a tinerilor, in 

Blue Lagoon 

Seder Tu B’Shvat 14 ianuarie 172 Seder traditional de Tu B’Shvat, cu 

binecuvantari, concursuri, activitati si 

preparate specifice 

Limmud-Keshet 19 ianuarie 110 Organizat pe baza binecunoscutei 

structuri Limmud, programu a reunit 

sesiuni si ateliere pe o multitudine de 

teme evreiesti 

Limmud-Keshet pentru Copii 19 ianuarie 40 Activitati evreiesti si educationale 

speciale pentru cei mai ici membri ai 

comunitatii evreiesti 

Ciorveria V 26 ianuarie 250 Concurs comunitar de supe si ciorbe 

ValenStein & ValenBerg - 

Petrecerea Iubirii 

15 februarie   

Teatru: O comedie despre insomnie 16 februarie 48 Pe textele autorului evreu Dumitru 

Solomon 
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Numele evenimentului 
Data 

desfasurarii 

Numar 

participanti 
Observatii 

Intalnire cu Radu Gabrea si 

proiectia filmului sau « Evrei de 

Vanzare » 

2 martie 90 Proiectia filmului urmata de discutii si 

dezbateri 

Eshet Chail 8 martie 160 Eveniment comunitar pentru doamne 

si domnisoare, cu implicarea 

membrilor comunitatii 

Purim in Lumea Desenelor Animate 15 martie 160 Eveniment si petrecere de Purim 

pentru tineri si generatia medie 

Purim Shpil 16 martie 80 Eveniment de Purim pentru copiicu 

varsta de pana la 15 ani 

Versnisaj Expozitie Alin Boingiu 14 martie 25 Vernisajul expozitiei Alin Boingiu, 

membru al comunitatii 

Cantam impreuna cantece evreiesti 5 aprilie 40 Seara de cantece evreiesti cu 

acompaniament al lui Yehuda 

Greenbaum 

Dezbatere: Israel si politicile din 

zona 

6 aprilie 70 Dezbatere sustinuta de dr. General 

maior Yom-Tov Samia 

Seder de Pesah pentru Copii si 

Parinti 

6 aprilie 50 familii Seder de Pesah special pentru copii si 

parinti, cu ateliere de preparat matza, 

ateliere de cantece de Pesah pentru 

copii, concurs pe teme de Pesah, 

Hagada speciala pentru copii 

 

18 APRILIE 2014 
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Sinteza rapoartelor privind activitatea Comunităţilor Evreieşti 
 
COMUNITATEA EVREILOR ALBA IULIA 
 
 Scurtă informare privind activitatea în perioada mai 2013 – martie 2014 

- 12.06.2013 vizitarea unor asistați împreună cu o delegație DASM și CLAIMS 
CONFERENCE 

- 22.07.2013-29.07.2013 executare de lucrări de rupere a capilarității în vederea 
eliminării umidității din zidurile sinagogii Alba Iulia 

- 26.08.2013-23.09.2013 hidroizolarea pereților exteriori din fundație, realizarea unui 
trotuar de protecție și a unui dren pe 3 laturi ale sinagogii 

- 25.11.2013-25.02.2014 înlocuire geamuri sinagogă cu geamuri din lemn triplustratificat 
și sticlă termopan  

- 01.10.2013 membri ai Comunității Evreilor Cluj-Napoca au făcut o vizită la Alba Iulia, cu 
ocazia Zilei Vârstnicului  

- 14.11.2013 Universitatea “1 Decembrie 1918” 
o participare la deschiderea oficială a Conferinței Naționale a Studenților și Doctoranzilor 

(istorie, arheologie, muzeologie)  
o încheierea proiectului „Patrimoniu și Educație”, inițiat de Consiliul Județean Alba în 

parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918”, care a cuprins și vizitarea sinagogii 
o publicarea volumului „Mărturii tăcute-Situația patrimoniului arhitectural într-o 

comunitate multietnică: Alba Iulia”, ce prezintă date și fotografii ale sinagogii  
- 04.12.2013 vizita rabinului Shaffer si a d-nei Eva Galambos 
- 17.12.2013 vizita unor cadre didactice ale Facultătii de Istorie si Filologie, 

Departamentul de Istorie, Arheologie si Muzeologie a Universitatii “1 Decembrie 1918” 
(Daniel Dumitran, Vasile Moga, Ileana Burnichioiu) cu scopul de a ne sfătui în legatură 
cu continuarea renovării sinagogii 

- 27.01.2014  
o elevii Colegiului Economic “D.P.Marțian” Alba Iulia au organizat o sesiune de comunicări 

pe tema Holocaustului , au prezentat machete și planșe, au vizitat cimitirul evreiesc și 
sinagoga 

o  după-amiază, liceenii au luat parte la o dezbatere, activitate organizată împreună cu 
Biblioteca Județeană “Lucian Blaga” și Serviciul Județean Alba al Arhivelor Statului 

o  la bibliotecă au fost expuse cărți despre Holocaust și documente despre comunitatea 
evreiască aflate în fondul arhivelor 

- 28.01.2014  
o TNL Alba Iulia a organizat un eveniment de marcare a Zilei Internaționale de 

Comemorare a Holocaustului 
o  Au participat mulți tineri și lideri ai PNL, printre care Florin Roman –vicepreședinte al CJ 
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Alba și consilieri locali 
o tema a fost dezbătută de către participanți și s-a proiectat un film documentar 
o trupa de teatru “Skepsis” a prezentat o scenetă cu tematică corelată cu evenimentul 
- 31.01.2014 întrevedere cu Nicolaie Moldovan (administratorul public al municipiului 

Alba Iulia), tema fiind obținerea unor fonduri pentru cimitir și sinagogă 
- 28.02.2014 a început acțiunea de cartografiere a părții vechi a cimitirului din Alba Iulia, 

de realizare de cercetări arhivistice și de teren, efectuate de către cadre didactice și 
studenți ai Universitătii “1 Decembrie 1918”; se va prezenta situația actuală şi se va 
oferi o documentaţie pentru conservarea lui în cele mai bune condiţii; vom primi un 
material tipărit , conţinând rezultatele cercetării  
Activități permanente: 
-vizite repetate la cimitirele Alba Iulia, Teiuș, Aiud, Ocna Mureș  
-organizarea marilor sărbători iudaice 
-distribuirea alimentelor și băuturilor rituale 
-asigurarea asistenței sociale beneficiarilor de ajutor gospodăresc și nursing, vizitarea 
asistaților 
-asigurarea vizitării sinagogii și cimitirelor  
-păstrarea în bună stare a sinagogii, cimitirelor, imobilelor administrate 
-încasarea cotizațiilor 
- atragerea de resurse financiare pentru renovarea sinagogii 
-încasarea chiriilor, disciplinarea chiriașilor 
-păstrarea legăturii cu instituții de educație și cultură, cu alte comunități, culte religioase  
Proiecte de viitor 
-refacerea gardului cimitirului din Aiud 
-continuarea renovării sinagogii din Alba Iulia 
-renovarea mobilierului sinagogii din Alba Iulia 
-continuarea colaborării cu Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie a 
Facultății de Istorie și Filologie a Universității “1 Decembrie 1918”, în ceea ce privește 
cimitirele evreiești arondate comunității noastre și în ceea ce privește renovarea sinagogii 
- organizarea unui simpozion de comemorare a 70 de ani de la deportarea evreilor din 
Transilvania de Nord, împreună cu Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie a 
Facultății de Istorie și Filologie a Universității “1 Decembrie 1918” 
 
Presedinte Lia Borza 
 
 
 
 
 
 
COMUNITATEA EVREILOR ARAD 
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Nu voi aminti despre activitatile curente (minianuri, sarbatori, zile club, serbari zile 
nastere, comemorari Holocaust, keshet day, etc.) ci doar de cele care merita a fi 
cunoscute si de altii. 

 Serbare de Hanuca in sala emblema a Aradului - Palatul Cultural, in prezenta a 
cca. 450 persoane, printre care reprezentantii tuturor cultelor religioase istorice 
cat si a autoritatilor locale). A fost prima ocazie in care lumanarile de Hanuca au 
fost aprinse in afara comunitatii si s-a vorbit publicului larg despre semnificatia 
sarbatorii. 

 Meeting in piata centrala a orasului in sustinerea Statului Israel. Dupa cunostinta 
mea a fost (din pacate) singurul oras din Romania unde s-a intamplat asa ceva. 

 Organizare in sinagoga a manifestarilor "Miscarii Aradene" dedicate omagierii 
unor personalitati evreiesti care au marcat viata Aradului. 

 Colaborare cu Centrul de Studii Iudaice, care are sediul in cladirea noastra. 
Recent, cu ocazia implinirii a 10 ani de functionare a Centrului, au avut loc 
comunicari privind aportul evreimii aradene la dezvoltarea orasului, iar Centrul a 
primit numele de "Academician Nicolae Cajal", dezvelindu-se si un bust al 
profesorului Cajal. 

 Deplasarea in fiecare an, cu cca. 30 persoane, la comunitatea din Bekescsaba, 
Ungaria, in vederea participarii la comemorarea Holocaustului de catre 
comunitatea locala. 

 Extinderea curtii interioare a Caminului de Varstnici si amenajarea unui parculet 
dotat cu mobilier de gradina. 

 Renuntarea la termoficarea centralizata si introducerea, din fonduri proprii, a 
doua centrale pe gaz la caminul de varstnici. Masura a dus la cresterea confortului 
termic dar si la reducerea cheltuielilor de regie (DASM a contribuit ulterior cu 20% 
din valoarea lucrarii). 

 Achizitionarea, din fonduri proprii a unei autoutilitare destinate aprovizionarii 
caminului si a restaurantului ritual cat si pentru transportul meselor la domiciliul 
asistatilor (Ulterior FCER + DASM au contribuit cu 4000 + 4000 lei). 

 Introducerea la caminul de varstinici, din fonduri proprii, a unui sistem de 
iluminat de avarie cat si a unui interfon cu video. 

 Executarea, din fonduri proprii, a cca. 1000 ml. alei la cimitirul neolog vechi 
 Renovarea, din fonduri proprii, a curtii interioare a sinagogii neologe. 

In prezent pregatim pentru zilele de 29 si 30 aprilie un sir de evenimente destinate 
aniversarii a 180 de ani de la dedicarea sinagogii neologe (conferinte, proiectii film si un 
concert in sinagoga oferit de prim cantorul Shmuel Barzilai din Viena). 
  
PRESEDINTE Ing.I. Schlesinger 
 
  
COMUNITATEA EVREILOR BACAU 
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Ultima Adunare generala din 23.06.2013 a constituit alegerea unui nou presedinte al 
comunitatii, numirea unui nou secretar si cooptarea in cadrul comitetului de conducere 
a doi membri. 
Au fost intocmite planuri de activitati cu termene de realizare si numirea de raspunderi 
pe membrii comitetului. In conformitatea cu acestea se are in vedere ca sarcina 
permanenta respectarea cu strictete a legislatiei a termenelor de intocmire si transmitere 
a documentelor de evidenta catre FCER, DASM, organele de stat centrale si locale. 
Au fost facute angajari de personal si s-au completat posturile vacante. Atfel pentru 
responsabil asistenta a fost angajata dna Irimia Corina cu diploma in specialitatea 
Asistenta Sociala. Pentru satisfacerea necesitatilor asistailor barbati a fost angajat un 
barbat cu jumatate de norma ajutor gospodaresc. Din activitatea ce a avut loc in aceasta 
perioada precizam:  

- singoga a functionat cu regularitate fiind asigurat un numar de participanti peste 
minian; 

- activitatea Keschet II a fost un mare succes . Adunarea festiva s-a desfasurat in sala de 
conferinte a Hotelului Dumbrava unde au fost prezentate conferintele pe temele 
,,sarbatorilor iudaice” si ,,personalitatile marcante ale Bacaului “ de catre dna Kaltman 
Fani respectiv ing. Maier Bruno. Fotografia de grup din holul hotelului arata ca la acesta 
actiune au participat peste 60 de enoriasi care apoi au servit masa in restaurantul 
hotelului Dumbrava . 

- sarbatoarea de Hanuka ata partea religioasa cu semnificatiile ei cat si masa festiva au 
avut loc in Sinagoga A. Rosen in prezenta delegatiilor FCER, a invitatilor organelor locale 
si 74 enoriasi care au avut prilejul sa se bucure de cantecele prezentate de corul 
comunitatii si preparatele gatite de bucataria RR . Cu acest prilej Asociatia Cultul Eroilor 
filiala Bacau al carui presedinte este domnul colonel ( r ) Paul Valerian Timofte – un 
vechi si statornic preiten al comunitatii noastre a atribuit domnului presedinte al 
comunitatii ing. Butnaru Izu diploma si medalia jubiliara ,,95 de ani de la infiintarea 
asociatiei – 1.XII.1918 – 1.XII.2013 – ca pretuire pt. colaborarea dintre Comunitatea 
Evreilor Bacau si Asociatia Cultul Eroilor, ca respect pentru ingrijirea acordata 
mormintelor celor 37 de militari evrei inhimati in cimitirul eroilor care au cazut in timpul 
razboiului pt. independenta Romaniei. 

- Adunarile comitetului de conducere au avut loc cu regularitate avand ca scop 
dezbaterea unor probleme ce framanta viata comunitatii si situatiile privind activitatea 
curenta la care a fost necesar sa se adopte masuri si solutii in consecinta. 

- Activitatea de cor si Talmud Tora s-a desfasurat cu regularitate si cu participarea celor 
inscrisi. In prezent au mai cooptat doi membri ai comunitatii care au devenit membri ai 
corului si ai colectivului care studiaza limba ebraica. 

- Din punct de vedere economic situatia se prezinta astfel: 
In semestrul II 2013 s-a inregistrat un deficit de 3533 lei iar in 2014 depasirea este de 4072 
lei. Ponderea mare a cheltuielilor o reprezinta energia electrica si termica iar din acest 
punct de vedere situatia se va corecta odata cu venirea sezonului cald cand nu se vor mai 
face cheltuieli mari cu incalzirea. La 17 martie 2014 Comunitatea a depus bilantul contabil 
atat la Administratia Judeteana a Finantelor Publice cat si la sectorul financiar contabil al 
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FCER. 
Mai inregistram deficit lunar la Restaurantul Ritual ca urmare a faptului ca sunt cheltuieli 
mari de regie fata de numarul redus de mese servite.In acest context urmeaza ca pana la 
data de 1.07.2014 sa reducem activitatea RR prin trecerea in conservare a locatiei, 
dotarilor si a unor stocuri de produse, iar personalul urmand a fi transferat la ajutorul 
gospodaresc. Produsele de carne din stoc vor fi si ele redistribuite. Ramane ca in 
continuare sa folosim o serie de produse, personalul angajat si dotarile pentru sarbatori, 
comenzi ocazionale, vizite oficiale si solicitarile de la comunitatile Piatra Neamt si Roman 
deservite de noi ca si pana acum, de Purim, Seder, etc. 
Din punct de vedere cultural precizam ca am reluat activitatea bibliotecii cu schimbul 
cartilor de actualitate, cu deplasarea unui set de carti la alegere transportat la domiciliul 
asistatilor. In plus lunar au fost prezentate recenzii ale unor carti scrise de autori evrei 
cunoscuti . 
In luna decembrie 2013 CE Bacau a participat la ,,Ziua minoritatilor” organizata de 
Prefectura Bacau. Consecvent ideii ca pentru a fi respectati trbuie sa fim cunoscuti 
presedintele CE Bacau domnul ing. Butnaru Izu a prezentat in sedinta festiva un material 
intitulat ,,Despre Evrei” ascultat cu o deosebita atentie de participanti si apreciat atat cu 
aplauze dar si elogiat de reprezentantii minoritatilor participante. La aceasta manifestare 
au participat alaturi de presedinte inca 7 membri ai comunitatii. Precizam ca ulterior 
acestei actiuni am fost inclusi in programele sectorului de minoritati ai Prefecturii Bacau 
cu actiuni si  participari active.In cadrul actiunii despre care am relatat CE Bacau a 
prezentat o expozitie de carte cu care ocazie am acordat in mod gratuit un numar de 60 
de carti pentru minoritarii participnati dornici sa cunoasca viata preocuparile  si realitatile 
etniei noastre. Am fost singura minoritate care a facut in cadrul expozitiei un asemenea 
gest. 
Una din marile probleme ale comunitatii noastre putem spune vitala o reprezinta starea 
cladirii in care se afla sediul comunitatii noastre din str. G. Apostu nr. 11 care in 2013 a 
fost expertizata si prezinta un mare pericol de a se darama in eventualitatea unui 
cutremur. 
Din anul 2013 si pana in prezent suntem inca in perioada unor interventii si demersuri la 
FCER, CAPI si Fundatia Caritatea pt. un nou sediu dar si pt. readucerea in stare de 
functionare a Templului Cerealistilor, pt. obtinerea de fonduri de la comunitatea locala 
(primarie si prefectura), de a valorifica unele suprafete de teren din cimitire, etc. Pentru 
rezolvarea acestor mari si importante probleme in ziua de vineri 14.03.2014 am avut o 
vizita de lucru a domnului Presedinte Dr. Aurel Vainer, deputat si a domnului ing. Rudy 
Marcovici cu care ocazie au fost vazute obiectivele din Bacau care necesita interventii 
importante, s-au luat deciziile necesare, a fost vizitata si primaria si s-a stabilit parcursul 
ce trebuie urmat pt. indeplinirea sarcinilor ce revin in perioada urmatoare. 
Astfel in perioda 1- 10 octombrie o data cu Zilele Bacaului vor avea loc o serie de 
manifestari ale FCER, primariei Bacau, CE Bacau si altor institutii. Cu acest prilej speram 
sa ne aducem contributia de suflet ce o dorim sa fie reala si activa la viata orasului 
conform traditiei pe care au creat-o inaintasii nostri. 
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PRESEDINTE Ing. Butnaru Izu  
 
COMUNITATEA EVREILOR BAIA MARE 
 

Prin prezenta, răspundem dispoziţiei conduerii FCER privind activitatea CE Baia Mare 
de la ultima Adunare Generală de la Bucureşti, până în prezent, şi proiectele noastre de viitor. 

— Realizarea primei etape a refacerii gardului din beton armat al cimitirului evreiesc 
din Baia Mare. 

Menţionez că perimetrul cimitirului este de 577 ml. Lucrarea a fost etapizată în trei 
etape, dintre care prima a fost realizată în anul 2013. 

Această lucrare este foarte urgentă, având în vedere faptul că vecinii au tendinţe 
expansioniste şi tare s-ar extinde şi peste cimitirul nostru, cum au şi încercat în porţiunile unde 
gardul este din plasă de sârmă. Următoarea porţiune de gard este tocmai în zona cea mai 
vulnerabilă. 

Autorizaţia de construire este în curs de elaborare la serviciul de urbanism al primăriei 
municipiului Baia Mare având termen de predare în prima parte a lunii Aprilie 2014. 

- În cursul lunii martie a.c. s-a refăcut întreaga instalaţie de alimentare cu gaz metan 
al incintei noastre comunitare, care având o vechime de 35 ani şi fiind toată pozată la 
suprafaţă era degradată întreţinând pemanent o stare preaccidentală. Toată instalaţia a fost 
îngropata la o adâncime de 80 cm. 

- În tot cursul anului 2013, sinagoga a funcţionat în toate sâmbetele şi sărbătorile 
religioase, fapt ce se continuă şi acum. 

-De asemenea, dorim să construim o împrejmuire din plasă de sârmă pe stâlpi de beton 
la cimitirul din Ulmeni unde, cimitirul fiind amplasat în apropierea gării CFR, toţi călătorii care 
sosesc cu trenul, trec prin cimitir. 

În cursul anului, după oficierea slujbelor în sinagogă, atât sâmbăta, cât şi de 
sărbători, s-a asigurat ptr. toţi participanţii un Kiduş. 

În mod special, sărbătorile de Purim şi Hanuka s-au ţinut cu toţi membrii 
comunităţii, într-o ambianţă foarte plăcută. 

—De asemenea s-au comemorat zilele de tristă amintire ale deportării evreilor din 
România, Transnistria - 9 Octombrie - şi ale deportării evreilor la Auschwitz, a celor din 
Ardealul de Nord. 
Pentru etapa 2014-2015, ne-am propus modernizarea documentaţiei pentru atestarea 
proprietăţii noastre asupra cimitirelor, care sunt învechite şi foarte multe sunt cuprinse în 
multe CF-uri, ceea ce îngreunează stabilirea exactă a suprafeţelor cimitirelor respective. Vom 
cere atribuirea unui număr cadastral. 
 

PRESEDINTE ŞALIC NAHMAN 
 

COMUNITATEA EVREILOR BÂRLAD 
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Pe parcursul anului 2013 am cautat sa ne achitam de toate sarcinile ce ne revin avand in 
vedere relatiile cu membrii comunitatii si cu toti membrii asistati. Am cautat sa le achitam 
toate drepturile ce li se cuvin lunar si problemele de sanatate ale unor asistati ( operatii 
oftalmologice, schimbari de ochelari de vedere.) 
Majoritatea personelor fiind de varsta innaintata si suferinde, am mers la domiciliu pentru 
ale satisface nevoile zilnice. 
Am renovat sediul comunitatii in limita banilor disponibili, am cautat ca toate cimitirele 
din subordinea comunitatii sa fie curatate si intretinute in mod civilizat. 
Pentru viitor vom avea aceiasi disponibilitate fata de membri comunitatii si asistati, si 
traim cu speranta ca intr-o zi vom putea renova si Sinagoga care este foarte afectata de 
la cutremurul din 1977. 
 
Presedinte Rabinovici Haim. 
 
COMUNITATEA EVREILOR BISTRITA – NASAUD 
 
 Activitatile desfasurate in cadrul Comunitatii Bistritene au fost numeroase si 
ample,axate atat pe calea atragerii membrilor comuunitatii la activitatile desfasurate in 
cadrul Comunitatii ,de cointeresare a acestora atat la viata comunitatra cat si la pastrarea 
si dezvoltarea in masura posibilitatilor a spiritului iudaic. 
 S-au efectuat o serie de activitati specifice sarbatorilor religioase prin participarea 
enoriasilor,cu ocazia sarbatorii de Sukot,Yom Khipur,Hanuka,Purim ,Pesah.S-au organizat 
mese comune cu enoriasii,la sediul Comunitatii. Deasemenea s-au organizat in mod 
regulat intalniri cu membrii generatiei de mijloc ,ocazie cu care s-au vizionat filme,s-au 
organizat seri de auditii muzicale,etc. 
 Cu ocazia comemorarii deportarii evreilor bistriteni la Auschwitz si Birkenau s-au 
organizat depuneri de coroane de flori la Monumentul Deportatilor din fata 
Sinagogii,urmat de un spectacol comemorativ in incinta Sinagogii. Cu ocazia comermorarii 
zilei Holocaustului in Romania s-au depus coroane de flori la Monument,din partea 
oficialitatilor ,precum si a urmasilor supavietuitorilor Holocaustului. 
 In cadrul sarbatorii de Hanuka la Sinagoga s-a organizat un concert extraordinar de 
muzica klezmer sustinut de formatia Mazel Tov din Cluj- Napoca,la care a participat si Prim 
Rabinul Rafael Shaffer 
 Deasemenea merita mentionata activitatea desfasurata pentru ajutorarea 
asistatilor in activitatea lor zilnica,precum si administrarea in intregime a tuturor celor 72 
de cimitire existente in judet.In perioada noiembrie 2013- martie 2014, s-au pus in 
evidenta inca doua cimitire,in localitatile Cepari si Micestii de Campie. Aceste cimitire vor 
fi vizitate si se vor intreprinde masurile necesare pentru ingradirea lor ,precum si vizitarea 
periodica. Ca manifestari majore ,mentionam pregatirile care se fac pentru comemorarea 
celor 70 de ani dela deportarea evreilor bistriteni si nasaudeni la Auschwitz si Birkenau. 
Cu aceasta ocazie vom dezveli un nou Memorial dedicat martirilor in incinta Fermei 
Pomicole Bistrita, precum si manifestarile culturale ocazionate de acest deosebit 
eveniment. Deasemenea se va edita un nou tiraj bilingv al volumului „Martiri sub Steaua 
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lui David”,cu marturii ale supravietuilorilor Holocaustului. 
PRESEDINTE FREDI DEAC 
 
COMUNITATEA EVREILOR BOTOŞANI 
 

Comunitatea Evreilor Botoşani îşi desfăşoară activitatea ca asociaţie, în 
conformitate cu prevederile O.G./2000, modificată şi completată prin O.G.37/2003 şi a 
judecătoriei Botoşani din decembrie 2004. 

La 31 martie 2014 comunitatea număra 73 membri, 36 femei şi 34 bărbaţi, iar, 
dintre aceştia, 3 sunt copii. 

În îngrijirea comunităţii noastre avem un număr de 7 cimitire, din care 3 sunt 
îngrădite cu plăci prefabricate, iar 4 sunt îngrădite cu sârmă ghimpată. 

Aceste cimitire sunt într-o stare bună şi pot fi vizitate de către excursionişti. 
In anul 2013, la cimitirile din Bucecea, Frumuşica şi Botoşani, s-a făcut consolidarea 

gardurilor. La capela cimitirului din Botoşani s-a montat o uşă nouă. 
O altă realizare pe care comunitatea noastră a efectuat-o în anul 2013 constă în 

montarea la sediul comunităţii a unei centrale termice, cu ajutorul căreia beneficiem de 
o încălzire mulţumitoare în toate camerele. 

Montarea acestei centrale s-a realizat din venituri proprii şi sponsorizări. 
In cadrul comunităţii lucrează un număr de 6 angajaţi cu carte de muncă şi 2 

colaboratori. 
De asemenea, funcţionează o Sinagogă în cadrul comunităţii. Sinagoga este 

deschisă vineri seara si sâmbăta, precum şi de sărbătorile religioase. Oficianţi în cadrul 
SINAGOGII sunt d-nii MEIER SOLMON si FINKEL GUSTAV. 

Un eveniment deosebit pentru comunitatea noastră a fost inaugurarea CENTRULUI 
CULTURAL INTERCOMUNITAR, loc unde se desfăşoară evenimente culturale, cu 
participarea membrilor comunităţii si a membrilor celorlalte etnii din cadrul oraşului 
nostru. 

Printre aceste evenimente care au avut loc in anul 2013 enumerăm : 
- vernisajul unei expoziţii de cultură " ORAŞUL MEU DE ALTĂDATĂ" prezentată de 

prof. Victor Foca. 
- ziua de comemorare a HOLOCAUSTULUI - în colaborare cu Direcţia pentru 

Cultură, Biblioteca Judeţeană, la care au participat profesori şi elevi. 
S-au sărbătorit şi sărbători religioase, cum ar fi: Hanuca, Purim, Sucot, etc. 
Relaţiile noastre cu organele locale sunt bune, fiind sprijiniţi în solicitările noastre. 
O relaţie bună există între membrii comunităţi noastre şi celelalte etnii. Membrii 

celorlalte minorităţi participă la activităţile din cadrul Centrului Cultural Intercomunitar. 
Păstrăm bune relaţii şi cu evreii din Israel şi din întreaga lume. 
Avem un număr de 16 asistaţi si 3 copii cuprinşi în programul "Children in Need". 
In cadrul comunităţii funcţionează un cabinet medical deservit de un asistent 

medical, care se deplasează la domiciliu pentru asistaţii nedeplasabili. 
Există o bună colaborare cu revista Realitatea Evreiască" si cu Editura Hasefer. 
In cadrul comunităţii funcţionează o bibliotecă de unde enoriaşii pot împrumuta 
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cărţi. 
PENTRU ANUL 2014 conducerea comunităţii şi-a propus refacerea ALTARULUI 

(URÎNCOIDÎŞ) din Sinagoga Mare şi repararea unei porţiuni la gardul de la cimitirul din 
Botoşani. 

Suma de 10,000 lei a fost alocată de Primăria Municipiului Botoşani pentru a se 
realiza propunerile de mai sus. 

 
PRESEDINTE I. DAVID  
 
COMUNITATEA EVREILOR DIN BRĂILA 
 

Aceasta informare are ca obiect analizarea activitatii depuse de catre colectivul de 
conducere actual al Comunitatii. 

Consideram ca este important sa reamintim ca suntem o comunitate cu caracter 
religios. 
 În prezent funcţionează Templul Coral în care se ţin cu regularitate slujbele în zilele 
de luni, joi , sâmbătă şi de sărbătorile de toamnă. Oficierea slujbelor este asigurată de Dl. 
Goldstein Suchar. 
 Trebuie să remarcăm că în fiecare an s-a organizat Sederul de Pesah, cu o 
participare numeroasă, unde s-au servit preparatele tradiţionale. De asemenea au fost  
organizate sărbătoarea zilelor de Hanuca, Purim, Savuot, iar de Sucot s-a construit o suca, 
împodobită cu fructe proaspete. 
 De Hanuca şi Purim am sărbătorit alături de oficialităţile locale, de prieteni şi 
simpatizanţii noştri, iar ansamblul Macabi si Klezmer ne-a delectat cu cântece şi dansuri, 
scenete specifice acestor sărbători. Doamnele noastre au pregătit tradiţionalele prăjituri, 
care au fost oferite participanţilor prezenţi de Purim, de Hanuca si masa de Seder 
 Comunitatea noastră are astăzi un număr de 154 membri, din care 52 parteneri 
neevrei în 77 familii. În această perioadă au făcut Alia în statul Israel, un număr de 4 
membri. 
 În Brăila sunt două cimitire din care unul în funcţie, iar al doilea nu mai este utilizat 
de circa 80 ani. Pe parcursul acestor ani au plecat dintre noi un număr de 6 membri, sa se 
odihneasca in pace . 
 Trebuie să arătăm grija permanentă acordată faţă de persoanele în vârstă cu 
venituri mici. Astăzi avem un număr de 25 persoane asistate, care primesc lunar tichete 
pentru alimente gratuit, iar asistaţii cu venituri mai mici, primesc lunar o sumă de bani 
pentru a avea un trai decent, medicamente, ajutor gospodaresc , materiale pentru 
curatenie ,pachete speciale din donaţii . 
 În cadrul Comunităţii, funcţionează un cabinet medical cu activitate săptămânală, 
condus de D-na Dr. Berescu Luminiţa si Ustinescu Nadia. La asistaţii nedeplasabili, se 
asigură asistenţa medicală la domiciliul acestora şi se recomandă medicaţia, atât pentru 
vindecare cât şi pentru întreţinere.  

Tot la acest capitol de asistenţă socială cu sprijinul Departamentului respectiv , s-a 
distribuit gratuit îmbrăcăminte şi încălţăminte asistaţilor. O realizare deosebită este 
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asigurarea de ajutor gospodăresc, pentru 19 asistaţi, care nu se pot descurca singuri în 
treburile casnice, ajutor asigurat de personal calificat in numar de 6 persoane. 
 Comunitatea noastră are în administrare un număr de 12 imobile şi 9 apartamente 
sau garsoniere, proprietatea Comunităţii şi a Federaţiei. În aceste proprietăţi, avem 
închiriate ca spaţii comerciale la un număr de 13 societăţi comerciale, iar la spaţii de 
locuinţe, avem închiriate la 34 de familii. În perioada analizată, de 29 luni, s-au încasat 
chirii în sumă totală de 580.000 lei.  

În relaţiile cu chiriaşii am avut greutăţi în încasarea chiriilor stabilite în contractele 
încheiate. Am fost nevoiţi să întocmim nenumărate notificări, care în parte au avut 
rezultate scontate. Am avut şi cazuri în care am apelat la Instanţele Judecătoreşti şi cu 
ajutorul Executorului Judecătoresc, am reuşit să evacuăm din spaţiu, chiriaşii răi platnici 
şi să recuperăm chiriile restante.  
 Amintim că toate imobilele aflate în grija noastră, sunt construcţii vechi, care au 
nevoie în permanenţă de lucrări de reparaţii. În perioada raportată am efectuat lucrări de 
reparaţii , iar costurile lor, s-au ridicat la 55.957 lei, conform situatiei anexate . 
 Menţionăm că o suprafaţă rămasă disponibilă de la Cimitirul în funcţie am închiriat-
o la 13 persoane şi-n afară de sumele încasate, asigurăm prin dânşii o pază sigură a 
monumentelor. 
 Datorită condiţiilor climatice, iarba din cimitir s-a dezvoltat mai mult şi a trebuit să 
angajăm personal pentru curăţarea şi îndepărtarea ei .Totodată ne-am îngrijit permanent 
în întreţinerea gardului din zid al cimitirului şi în fiecare an, s-au executat lucrări de 
întreţinere şi consolidare. 
  Activitatea artistică continuă, Domnul David Segal -Iancu a mobilizat membrii 
comunitatii şi împreună cu inimosul dirijor Bogdan Lifşin, au continuat repetiţiile şi au 
participat la toate manifestările organizate. 
 Recomandam pentru formatiile artistice sa li se asigure un sejur gratuit la Centrele 
de Instruire si Recreiere  de la Borsec , Cristian – Brasov sau Eforie Nord. 
 Pe lângă activitatea artistică Conducerea Comunităţii s-a gândit să se ocupe şi de 
educaţia iudaică şi s-au continuat cursurile de ivrit şi Talmud Tora. Pentru ridicarea 
nivelului calităţii de predare, profesorii au fost trimişi la cursurile de perfecţionare. 
  S-au creat condiţii bune de activitate la Clubul ,,Macabi’’,situat pe Str. G-ral Eremia 
Grigorescu nr. 5. 
 La club, doamnele se întâlnesc lunar, citesc articole din ,,Realitatea Evreiască’’ despre 
semnificaţia fiecărei sărbători, fac schimburi de opinii şi reţete culinare şi servesc dulciuri 
făcute acasă sau procurate, împreună cu băuturi răcoritoare etc.  
 În cadrul Comunităţii funcţionează o bibliotecă cu peste 355 volume şi solicitată de 
membrii noştri pentru a împrumuta cărţi. Precizăm că avem un stand cu cărţi, de la 
editura Hasefer şi în cei doi ani, am vândut cărţi la membrii comunităţii, prieteni şi 
simpatizanţi în valoare de 950 lei. Pe aceeaşi linie, menţionăm că am avut si avem un 
număr de 26 abonamente la ,,Realitatea Evreiască’’, la care am contribuit cu diferite 
articole, despre activităţile desfăşurate în Comunitate.  
 Înainte de a încheia şi nu trebuie să uităm, ajutorul primit din partea conducerii 
Federaţiei, cu îndrumări permanente din partea Serviciului Tehnic, Bunuri, de ajutoare 
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materiale şi cu fonduri în vederea menţinerii în funcţie a imobilelor şi din partea D.A.S.M. 
de ajutorul acordat membrilor noştri asistaţi. 
Presedinte David Segal Iancu 
 
 
COMUNITATEA EVREILOR BUCURESTI 
 
Avem onoarea să vă informăm asupra principalelor preocupări ale conducerii şi 
colectivului C.E.B. eferente perioadei parcurse de la alegerile democratice din luna mai 
2013. 

Facem precizarea că activităţile întreprinse şi măsurile adoptate în acest interval au 
vizat ca activitatea C.E.B. să fie direcţionată în interesul şi în sprijinul membrilor săi, 
exprimându-ne încrederea că activitatea depusă va fi apreciată la adevărata valoare.  

Pornind de la programul propus la alegerile din luna mai 2013, având drept motto 
„Întrebarea este nu ce pot lua şi primi de la comunitate, ci mai degrabă ce pot da şi oferi 
Comunităţii Evreilor Bucureşti”, cu derulare pe parcursul a patru ani, prezentăm un bilanţ 
al activităţii aferent primului an, cu plusuri şi minusuri.  

1. Activitatea religioasă,  
-Afirmăm că desfăşurarea serviciului religios a fost în concordanţă cu prevederile 
programului propus, fiind angrenate toate pârghiile pentru asigurarea prezenţei active a 
membrilor comunităţii zilnic, la minian, la sărbătorile evreieşti, şi mai recent, asigurarea 
minian la sinagoga mică din cadrul Templului Coral.Nu intotdeauna am reusit asigurarea 
minianului in ciuda asigurarii transportului cu masina in perioada iernii cat si a unei 
operatiuni ample de contactare a enoriasilor barbati. 

1.1. O atenţie deosebită a fost acordată îngrijirii cimitirelor, sens în care au fost 
alocate atât fonduri de la C.E.B. cât şi din surse atrase. Încă din luna iunie 2013 activitatea 
în cimitirele comunităţii s-a intensificat, în primul rând prin defrişarea unor suprafeţe 
apreciabile care au schimbat aspectul cimitirelor. Mai mult, în cimitirul Giurgiului s-a 
implementat un proiect pilot care va rezolva problema vegetaţiei pentru mai mulţi ani, 
respectiv s-au betonat Grupele 1A şi 319, fiind în proiect betonarea întregului cimitir 
condiţionat, însă, de fondurile care vor fi obţinute. Concomitent cu betonarea, s-au 
consolidat monumentele existente, au fost reconstruite plăcile funerare distruse, iar 
locurile de veci fără monumente au fost acoperite cu placă de beton de 10 cm grosime ( 
26 de morminte in cele 2 grupe ). Au fost evacuate 26 containere a 34 metrii cubi fiecare 
cu buruieni si 160 tone moloz. Au fost evacuate peste 50 tone buruieni si moloz in cele 
doua cimitire.  

Totodată, în Cimitirul Giurgiului au fost toaletaţi arborii uscaţi şi a acelora care 
distrugeau monumentele, au fost preluaţi câinii comunitari cu sprijinul primăriei, astfel 
fiind create condiţii normale pentru accesul şi vizitele la locurile de veci. 

Acţiuni similare de defrişare a vegetaţiei şi degajare a masei lemnoase s-au realizat, 
concomitent, şi în cimitirele Sefard şi Filantropia, cu eforturi susţinute în vederea obţinerii 
autorizaţiilor corespunzătoare de la I.G.S.U. şi de la primăriile locale. 

1.2.Organizarea activităţii de administrare a cimitirelor  
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Apreciem că s-au depus eforturi pentru găsirea unei formule potrivite privind 
administrarea celor trei cimitire. În acest sens: 

- a fost efectuate schimbări ale personalului răspunzător de coordonarea întregii 
activităţi din cimitire, 

- a fost redistribuit personalul cu atribuţiuni de execuţie din cimitire, precum şi a 
administratorilor.. 
2. În legătură cu angajamentul de redactare în regim de urgenţă a unui nou statut al 
C.E.B., 

- suntem în măsură de a vă informa că s-au întreprins diligenţele necesare în 
vederea analizării, completării/modificării statutului existent, precum şi redactării noului 
statut aliniat cerinţelor actuale. În prezent, noul statut se află în etapa de definitivare şi 
adoptare la nivelul Comitetului de Conducere al C.E.B.cat si regulamentul de alegeri. 
3 Masuri de ordin managerial,administrativ si organizatoric 

În cursul anului 2013, ca urmare a schimbării managementului, conducerea aleasă, 
pe lângă asigurarea continuităţii activităţilor comunităţii, a trebuit să adopte în plus 
măsuri de ordin managerial, administrativ şi organizatoric privind urmărirea încasărilor 
de orice natură care să conducă la restabilirea echilibrului financiar. Priorităţile imediate 
au fost direcţionate pentru supravegherea şi reducerea cheltuielilor şi stoparea creşterii 
deficitului, al căror rezultat au devenit concrete abia în primul trimestru al anului 2014. 

3.1 În acest sens, a fost supusă verificării şi actualizării baza de date privind 
evidenţa membrilor comunităţii. In perioada 1 Aprilie 2013 – 31 martie 2014 s-au inscris 
ca membrii CEB un numar de 71 de persoane. In acelasi interval au fost inhumate 56 
persoane in Cimitirul Giurgiului, 11 persoane in Cimitirul Sefard, 2 persoane in Cimitirul 
Filantropia, 2 persoane in provincie. 

- au fost întreprinse demersurile ce se impuneau pentru intensificarea activităţilor 
de colectare a cotizaţiilor, prin desemnarea persoanelor cu atribuţiuni prin decizii interne 
şi prin adoptarea procedurii privind supravegherea chitanţierelor şi controlul sumelor 
colectate în favoarea comunităţii şi depuse la casierie.  

3.2. În vederea supravegherii cheltuielilor şi gestionării cu responsabilitate a 
fondurilor băneşti, a fost implementată în cadrul C.E.B. procedura privind întocmirea şi 
circuitul referatelor/decontului în cazul achiziţiilor curente, care să conducă la limitarea 
cheltuielilor la strictul necesar.  

3.3. Cu scopul îmbunătăţirii acţiunilor de colectare a bunurilor materiale donate 
în favoarea F.C.E.R. sau C.E.B., precum şi de gestionare/urmărire a modului de 
valorificare, a fost implementată Procedura privind activitatea Departamentului de 
preluare şi depozitare din cadrul CEB a bunurilor materiale donate sau testate de către 
asistaţi. 

3.4. Precizăm că în cadrul angajamentelor asumate la alegeri privind întocmirea de 
proceduri clare de lucru, pe lângă cele prezentate mai sus, la nivelul C.E.B. a fost dispusă 
măsura privind restricţionarea termenului la două zile pentru decontarea avansurilor 
de trezorerie acordate salariaţilor/colaboratorilor, a fost aprobat Manualul de proceduri 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii ale C.E.B. elaborat în conformitate cu prevederile legale 
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în materie şi care a fost utilizat la acţiunea de inventariere a patrimoniului în anul 2013. 
Suplimentar, amintim că în prezent sunt în curs de elaborare Manual de proceduri şi 
politici contabile proprii, întocmit în baza prevederilor legale, precum şi proceduri privind 
activitatea Compartimentului SACRA în scopul creării unei baze centralizate a 
contribuţiilor colectate privind rezervarea locurilor de veci, crearea monumentelor ş.a. şi 
modul de îndeplinire a obligaţiilor faţă de membrii pe aceasta linie.Se analizează variante 
noi de monumente funerare, mai durabile, mai aspectuase şi mai ieftine, 

3.5. În anul 2013 activitatea C.E.B. a fost analizată şi verificată de către revizorii 
F.C.E.R. Rezultatele acestor verificări au evidenţiat existenţa unor neconformităţi, 
deficienţe care au fost soluţionate în mod operativ. De asemenea, activitatea contabilă a 
fost supusă unei revizii efectuată de S.C. CONFIDENT EXPERT CP S:R:L: auditor financiar, 
membru CAFR, prin Dl. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Popescu, conform contract nr. 49-
22.01.2014  

4. Situaţia financiară a C.E.B. la finele exerciţiului financiar 2013 se prezintă sintetic 
astfel:  

Disponibil in casa si la banca evaluat in lei la 31.12.2013 - 611mii lei 
Venituri totale din activitatea fără scop patrimonial 1196 mii. lei 
Cheltuieli totale pentru îndeplinirea obiectului de activitate 1830 mii. lei 
Rezultatul exerciţiului reprezentând deficit 634 mii. lei. 
Rezultatul constând în deficit a avut de suferit ca urmare a diminuării în mod 

constant a sumelor care trebuiau transferate de F.C.E.R. constând în alocaţii şi cota parte 
chirii şi din valorificarea imobilelor provenite din succesiuni. Ca urmare a depăşirii 
veniturilor realizate de cheltuielile efectuate, în cursul exerciţiului financiar C.E.B. a 
utilizat disponibilităţile băneşti create în anii anteriori, ajungând la lichidarea unor 
depozite. 

4.1. Facem precizarea că, sumele colectate de C.E.B. au reprezentat surse de 
finanţare ale acţiunilor organizate de comunitate pentru desfăşurarea vieţii religioase, a 
Oneg Shabat şi a întâlnirilor membrilor comunităţii cu ocazia sărbătorilor: Pesah, Shavuot, 
Rosh Hashana, Yom Kipur, Sucot, Hanuka, Purim. Programul de desfăşurare al acţiunilor 
organizate a fost adus la cunoştinţa membrilor comunităţii prin Buletinele informative 
editate şi transmise în timp util. În buletinele informative au fost incluse, pe lângă modul 
de desfăşurare a acţiunilor iniţiate, principalele realizări pe diverse teme ale C.E.B. în 
intervalul cuprins de la precedentul eveniment.  

5. Sarbatori si Evenimente 
- 4 sept. Seder Ros Hasana 5774 
Invitat special cantorul Sinagogii PSIGAT ZEEV din Ierusalim- Dl. Benny Katz 
-18 sept. SUKOT – masa festiva in Suca din curtea Sinagogii Mari 
- 22 septembrie – Tisrei Sukot ( picnic ) 
-24 sept. Seara Sinagogilor deschise HOSHANA RABA 
-1 -7 oct. Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, alaturi de DASM si JCC 
-14. oct – Inaugurarea noii piatete din fata Sinagogii Mari si dezvelirea Plachetei pe 

care este gravat chipul fostului Rabin Sef al Romaniei, Dr. Alexandru Safran 
- 17 nov. Keset Romania, o zi dedicata studiului iudaic, imbogatirii culturii, traditiei 
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si identitatii evreiesti ( in parteneriat cu FCER,JCC,FCER, JOINT ) 
- 27 nov. Concert extraordinar „ Felicia Filip „ alaturi de Corul Hazamir la Sinagoga 

Mare cu ocazia sarbatorii de Hanuka 5774 cu Sinagoga arhiplina. 
 - 2.decembrie - vizita la CE Galati la inaugurarea Restaurantului ritual Comunitar si 

a Templului Meseriasilor impreuna cu reprezentanti ai FCER 
-  8. Decembrie - Aniversarea implinirii a 105 ani ai Dnei Medi Wechsler Dinu 

la Sinagoga Unirea Sfanta. 
- 11.ian - Comemorarea lui Ariel Sharon- ceremonie solemna in memoria fostului 

premieral Israelului la Singoga Mare alaturi de FCER 
- 18.ian. – Reuniune la domiciliul Dnei Irina Cajal cu privire la infiintarea Comitetului 

femeilor evreice din CEB. 
- 22 ian. – Comemorarea Pogromului din Bucuresti 21-23 ian. 1941- la care au 

participat in afara de conducerea FCER si CEB si membrii comunitatii , personalitati din 
viata publica si culturala romaneasca. 

- 16 febr. – Salonul literal Octavian Sava – impreuna cu FCER, JCCsi JOINT 
- 17 febr. – Ziua Internationala a Holocaustului – Reuniune in Aula Academiei 

Romane 
- 10 martie – Oaspetele Comunitatii Evreilor din Bucuresti – Marele Rabin din Kalov- 

suprsvietuitor al Holocaustului 
--12. martie – redeschiderea Sinagogii Mici din Templul Coral si omagierea la un an 

al decesului Iulian Sorin – fost presedinte Interimar al FCER 
- 15 -16 martie – Purim 5774 la Sinagoga Mare si Spectacol Purim Spill la palatul 

National al Copiilor cu peste 700 de participanti.  
6.Bugetul de Venituri si Cheltuieli 
În vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor comunităţii pentru anul 2014, C.E.B. 

a supus aprobării Comitetului de Conducere proiecţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, 
cu un volum al veniturilor de 1572 mii. lei, al cheltuielilor de 1793. mii. lei şi cu un rezultat 
,(deficit ) - 221 mii. lei.( OBS. ; se afla inca in faza de discutii si poate fi supus unor 
modificari ). 

7. Directii de actiune 
Pentru anul 2014, în activitatea C.E.B. trebuie luată în considerare tipologia 

schimbărilor în economia de piaţă şi să se acţioneze în consecinţă. 
Conştienţi de organizarea optimă a C.E.B. în ansamblul său, în etapa care urmează 

ne vom concentra eforturile şi capacităţile de care dispunem, pe următoarele direcţii 
-dimensionarea optimă a schemei de personal astfel încât comunitatea să-şi 

desfăşoare activitatea în condiţii normale 
-utilizarea cât mai completă a capacităţilor de muncă 
-definirea unor legături eficiente între compartimente unităţii, precum şi între 

C.E.B. şi celelalte unităţi ale FCER.      
- organizarea de cursuri de Talmud Thora 
- organizarea Adunarii Generale Anuale 
- alegera delegatilor pentru Congresul FCER 
- aprobarea Statutului si a Regulamentului de alegeri 
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- obtinerea din fondurile Caritatea a unei sume de 3.000.000 lei pentru defrisare si 
betonare alei din cimitirele din Bucuresti.( sau de la potenti donatori). 

 
Din partea Comitetului de Conducere CEB, 
Presedinte CEB Ing. Paul Schwartz 

 
 
COMUNITATEA EVREILOR CONSTANTA 
 
In cadrul manifestarilor de cultura si spiritualitate iudaica cu invitati si din afara 
comunitatii s-au remarcat citeva conferinte interactive cu participarea unor intelectuali 
de frunte din municipiu Constanta: 
-Astfel  lucrarea "Regele Ierbuam - personaj paradoxal si tragic" autor Prof.Dr.Carol 
Friedmann, a suscitat aprigi discutii prin caracterul paradoxal si perfid la adresa modului 
in  care a realizat ruptura schismatica intre regatul de Nord si regatul Iudeea din sudul 
Palestinei. (Lucrarea urmeaza sa fie prezentata si la Facultatea de Teologie in cadrul unei 
sesiuni stiintifice). S-a insistat cu argumente bine sustinute  legat de  interventia 
providentiala a Profetului Eliahu cu rol major in salvarea morala a evreilor pinditi de 
pericolul idolatriei pagane, deja adoptat de un numar semnificativ de renegati evrei. 
Eliahu a deschis calea spre areopagul marilor profeti ce aveau sa urmeze. Intregul "story" 
este o mare paralela cu evolutia si soarta evreilor din contenporaneitate. 
-"Filon din Alexandria" si contributia sa la cunoasterea evreilor din antichitatea 
zbuciumatei perioade a razboiului iudeo-roman si a primelor ciocniri intre reprezentantii 
pagani ai culturii elene costituie un subiect ce s-a esalonat pe parcursul  mai multor 
sesiuni, atat in plan comunitar cat si extracomunitar, mai ales cu  puternica Comunitate  
Elena cu care avem colaborari si relatii excelente  . 
-De mai mult timp se preconizeaza un "joint-venture artistic" la Teatrul grecesc 
Elpisconcursul corului din Brasov cu sustinerea materiala a deplasarii  de catre Federatie. 
-Prezenta Comunitatii noastre la Festivalul Comunitatii grecesti a fost mai mult discursiva 
si mai putin artistica din lipsa de tineret. S-a bucurat oricum de un mare succes. 
-Comunitatea din Consanta dispune de un sediu intr-un stadiu foarte precar, alcatuit din 
2 camere care prin deschidere permit cu mare dificultate improvizarea unui spatiu unde 
se tin conferintele noastre, sedintele noastre si activitatile noastre. Probabil cu un alt 
spatiu disponibil , cu o echipa completa de salariati angajati s-ar putea organiza 
manifestari cu caracter foarte atragator si cu o participare a unui numar mare de 
constanteni doritori sa-i stie si sa-i cunoasca mai bine pe evrei. 
Dezastrul cladirii din Sarmisegetuza nr.40 unde a functionat cindva sediul comunitar ar 
trebui sa fie o pilda vie pentru cei ce vor renasterea acestei comunitati. 
-Prezenta cu referatul despre "Aliaua Beth" din perioada interbelica cu plecare din portul 
Constanta- sustinuta de Dl Dr in Istorie, Stan Florin, Directorul Muzeului National al 
Marinei Militare a trezit o profunda admiratie a celor prezenti - din nefericire in 
neincapatoarele camarute ale sediului comunitar. 
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- O tema foarte solicitata despre cabalism  a fost sustinuta de catre Prof. dr.                                        
Carol Friedmann, confirmand caracterizarea lui Ball Sem Tov ca hasidismul este o forma 
populara a Cabalei.  
-Dintre participantii de marca s-au distins cadre didactice dela Fac. de Istorie, Teologie, 
Filozofie a Universitatii "Ovidius"Constanta foarte interesati sa afle mai multe despre 
cultura si spiritualitatea iudaica si eventual despre gindirea si creativitatea marelui 
Maimonide si unele din postulatele cuprinse in marea sa creatie "Calauza ratacitilor". 
-Mentionam ca un eveniment deosebit participarea unor membri ai Comunitatii la 
festivitatea solemna a decernarii titlui de Doctor Honoris Causa   d-lui Prof.            Carol 
Iancu dela Universitatea din Montpellier- un excelent propagator al marilor precepte 
despre spiritualitatea iudaica si unul din initiatorii de baza al dialogului iudeo-crestin, 
popular in cercurile intelectuale crestine din Franta. 
-Am fost invitat in continuare la  Arhiepiscopia    Tomisului de catre excelenta sa PS 
Teodosie unde Prof dr.  Carol Friedmann a rostit o calda alocutiune de bun venit inaltului 
sarbatorit,transmitand un calduros omagiu din partea D-lui Presedinte al Federatiei , Dr 
Aurel Vainer. In alocutiunea sa sarbatoritul m-a rugat in sedinta publica sa transmit cele 
mai deosebite urari domnului Presedinte al FCER Dr. Aurel Vainer cu multumirile cuvenite 
pentru inalta apreciere pe care a primit-o ca un gest de omagiu din partea d-lui Presedinte 
. 
De ziua Holocaustului am fost solicitat de o televiziune cu un mare impact la nivel national 
-Digi24- sa sustin un interviu pe aceasta tema . L-am antrenat din propia mea initiativa si 
pe unul din membrii Comitetului ales din Comunitatea Ev.(m), o persoana de prestigiu, 
Dr. Deleanu Daniel 
-Relizatorul unui program saptamanal de dialog cu credinciosii crestini ,un elogios 
admirator al performantelor spirituale si concomitent si de ordin profesional ale Prof.  
Carol Friedmann m-a invitat insistent si reiterat sa sustinem un dialog pe tema 
controverselor dintre monoteismul iudaic si monoteismul crestin. Tema in  sine este 
foarte spectaculoasa, dar exploziva cand incape pe un anumit fagas al explicatiilor ce vor 
fi interpretate tedentios. M-am eschivat cu diplomatie si cred ca nu am gresit, dupa ce 
fiind prezent la lansarea unei monografii despre "Miscarea legionara din Dobrogea 
anilor1932-1940" de catre   doctor in Istorie Dumitru Bordeiu, in Aula  Bibliotecii 
Judetene, am realizat rapid ca ma aflu in mijlocul a sute de legionari, nu foarte tineri dar 
si de multi tineri prezenti ce nu pareau a detesta aceasta miscare. Mi-am amintit de 
experienta  dl Dr. Hary  Culler la o sesiune stiintifica a fostilor detinuti politici dela Sighet 
ce l-au incoltit ca o haita salbatica de lupi -gata sa-l sfisie. 
-La sediul Comunitatii am putut sa oferim un regal de iudaitate si de eruditie avindu-i ca 
oaspeti pe D-na Dr.Lya Benjamin si  dr.Hary  Culler in evocarea in contemporaneitate a 
unor sarbatori iudaice de mare insemnatate  (Purim de ex.), prezenti si cu alte ocazii 
festive sub forma unor intilniri interactive, intilniri de tipul dialogului tematic , vizand 
subiecte de interes actual intr-o lume tot mai blazata si mai sceptica  pe fundalul unor  
comunitatii   evreiesti imbatrinite si secatuite de trecerea anilor si necazurilor. 
 
Presedinte Prof. Dr.Carol  Friedmann 
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COMUNITATEA EVREILOR DIN CLUJ 
 
Principalele activităţi în perioada iunie 2010 – aprilie 2014 
 

2010 Iunie Hazkara 

 Octombrie Ziua Holocaustului – Liceul Tehnic de construcţii Anghel 
Saligny 

 Noiembrie Întrunirea membrilor CE Cluj cu ocazia aniversarii zilei de 
naştere a dr. Lőwy Károly, şi prezentarea cărţii apărută 
recent 

 Decembrie Hanuka 

2011 Martie Purim 

 Mai Simpozion ştiinţific internaţional ed. I – File din istoria 
evreilor din Cluj (26-27 mai) 

  Hazkara 
 Septembrie Festivalul Artelor şi Multiculturalismului 

  Rosh Hasana 
  Yom Kipur 

 Octombrie Excursie Valea Drăganului, Beliş, Fântânele 

  Sukot 
 Noiembrie Armenii în vizită la evreii din Cluj – întâlnire interetnică 

  Consultaţii oftalmologice – dr. Robert Sigelman SUA 
 Decembrie Hanuka 

2012 Februarie Tubishvat 

  Tubishvat tinerii 

 Martie 19 PURIM in Casa Tranzit (Cor si Klezmer) 

 Martie 20 Spectacol aniversar 10 ani Mazel Tov (Casa de Cultură a 
Studenţilor) 

 Aprilie
  

Pesach, seder 

  Vizita ambasadorului SUA, Mark H. Gitenstein 
 Mai Coorganizator la Expoziţia Proiecte pentru reconversia şi 

extinderea sinagogii din Turda (cu Institutul Politehnic Cluj) 
  Coorganizator la aniversarea “Anul Wallenberg” împreună cu 

biserica evanghelica si Consulatul General al Ungariei 
  Traducerea în limba maghiară şi editarea volumului de lucrări 

„File din istoria evreimii clujene”, prezentarea publică 
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  Coorganizator la expoziţia unor artişti israelieni împreună cu 
Muzeul de Artă din Cluj 

 Iunie Hazkara 

 Iulie Excursie la salinele Turda, Rimetea 
  Pregătirea celui de al doilea simpzion „File din istoria evreimii 

clujene” din data de 5-6 septembrie 2012  

 Septembrie - Comemorarea a 125 de ani de la inaugurarea si 65 ani de la 
reinaugurarea Templului Memorial al Deportaţilor Cluj (5 
sept.), 
- Simpozion ştiinţific internaţional ed. II – File din istoria 
evreilor din Cluj (5-6 sept.) 
- Rosh Hasana (serv divine), Yom Kipur 

 Octombrie - Sărbătorirea Sucot 
- Simhat Tora 

 Noiembrie - Adunarea electorală a candidatului dr. Aurel Vainer 
- Keshet 

 Decembrie - Sărbătorirea Hanuka cu participarea corului „Talmud-Tora” 
şi a orchestrei de Klezmer „Mazel Tov” 

2013 Ianuarie - Sărbătorirea - Tu B`shvat 

 Februarie - BERESHIT organizat de către FCER-JOINT România şi 
Comunitatea Evreilor din Cluj 
- Purim 

 Martie Expoziţie de fotografie Beth Haim 
Pesah 5773, serile de Seder (25, 26 martie) 

 Aprilie
  

Concert de muzica Klezmer (Mazel Tov) la Casa de Cultură a 
Studenţilor 

 Mai (9 mai) Concert de muzică clasică, ocazia Zilei Europei (Templul 
Memorial al Deportaţilor) susţinut de Asociaţia 
Siebenburgen Opera din Cluj, 

 Mai (10-11 
mai) 

Simpozion pentru promovarea tradiţiilor evreieşti organizat 
de Com-Ev-Cluj (organizat Andreea Leonid şi Gloria Suciu ... ) 
(Templul Memorial al Deportaţilor şi Casa Tranzit) - 

 Iunie 2 Comemorarea Holocaust-Hazkara 

 Septembrie Sukot 
 Octombrie Festival Anima Mundi – Casa Universitarilor, corul 

  Casa celor vii – acţiune colectivă de curăţenie în cimitirul din 
calea Turzii nr. 154 - 156 

 Noiembrie Între prieteni – cea de a treia ediţie a întâlnirilor 
comunităţilor armeană şi evreiască din Cluj şi Gherla 

  Keshet 
 Decembrie Hanuka 

2014 Ianuarie Reuniunea de Tubishvat sau anul nou al pomilor 
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  Holocaust Şimleu Silvaniei 

 Februarie Expoziţia în memoria intarsierului Ernest Klein în Muzeul 
Etnografic al Transilvaniei 

  Excursie în Valea Ieri 
 Martie Purim în colaborare cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei 

 Aprilie Pesach, seder 
Activităţi generale lunare:  curs de limba ebraică 
    curs de Talmud Tora 
    repetiţii ale corului şi pregătirea programelor pentru serbările  
    religioase şi convenţionale 
Activităţile cultuale regulate sunt săptămânal Cabalat Shabat si serviciul divin sâmbătă 
dimineaţa. Din 2010 avem în fiecare vineri seara Kabalat Shabat (serviciul divin şi masă ) 
citirea Meghilat Ester de Purim cu participarea tinerilor din Comunitate şi a studenţilor 
din Israel şi Franta. 
Activitatea Clubului ”Vârsta de Aur”: 
2012 

- Lunar (sau bilunar după caz la caz) întâlniri cu teme stabilite dinainte 
- Prezentarea cărţii lui Alexandru Mihaly - membru al comunităţii noastre, care 

cuprinde descrierea vieţii sale (ianuarie 2012) 
- Dezbaterea „Protocoalele de la Auschwitz” în prezenţa unor autori competenţi 

care studiază această problemă (aprilie 2012) 
- Organizarea întâlnirii cu scriitorul israelian de origine română Fischof Andrei care 

a prezentat cartea sa şi s-a dezbătut conţinutul ei (aprilie 2012) 
- Rularea diverselor filme cu teme umanitare cum ar fi „Prietenii popoarelor ” 

prezentate de instituţii caritative cum este „Dorcas”. Filmul a fost prezentat de o 
persoană autorizată care a regizat filmul. Menţionăm că această persoană este 
membru al comunităţii noastre. Filmul avea ca subiect acţiunile de întrajutorare a 
celor nevoiaşi din Kenya (mai 2012) 

- Se sărbătoresc lunar zilele de naştere a membrilor din luna respectivă creându-se 
o atmosferă plăcută, cu mici atenţii pentru cei în cauză 

2013 – 2014 
- a avut loc de două ori pe săptămână şi anume în zilele de marţi de la orele 11-13, 
prin susţinerea unor programe cu caracter cultural-social, precum şi o dezbatere pe 
tema alimentaţiei raţionale, susţinută de Dl. Dr. Gavriş – diabetolog, respectiv joi, între 
orele 15-17, cu desfăşurare de jocuri sociale. 
- în prezenţa unui membru al Comunităţii, fost profesor de muzică şi instrumentist 

de prim rang, s-a desfăşurat o audiţie muzicală cu explicaţiile de rigoare, mult 
apreciată de publicul prezent. 

- Clubul vârstnicilor şi-a desfăşurat activitatea lunar cu teme ca: Prezentarea unor 
noi apariţii literare, precum Istoria Liceului Evreiesc din Cluj. 

- S-au sărbătorit zilele de naştere ale participanţilor.  
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- În 2012 – 2013 am reuşit – cu intervenţia FCER – anularea contractului cu firma 
“fantomă” SC Companie pentru Locuinţe SRL care voia să construiască locuinţe pe 
terenul din cimitirul ortodox. 

- Din aug, 2013 a început activitatea „Centrului de Zi” coordonat de organizatorul 
DASM; Gross Yael cu diferite programe sport şi culturale pentru asistaţii 
comunităţii (peste 65 persoane) în fiecare săptămână joi de la orele 11-14 

- În curs de finalizare a problemei soldaţilor germani şi unguri îngropaţi în incinta 
cimitirului din Calea Turzii 156 în iulie – septembrie 1944, în vederea eliberării 
terenului viran şi a deschide posibilitatea de a îl pune în folosul Comunităţii şi a 
Federaţiei – cu finalizare în luna mai – iunie 2014 

- Pregătirea şi organizarea evenimentelor, programului de aniversare a 70 de ani de 
la ghetoizare şi deportări, începerea Holocaustului din Cluj (mai-iunie 1944). – cu 
finalizare în data de 26 – 27 mai 2014 

- Inaugurarea unui monument al Holocaustului amplasat pe domeniu public, 
conceput de artistul Löwith Egon Mark (împreună cu Primăria şi Consiliul 
Municipal). 

- Reabilitarea celor patru cimitire evreieşti din Cluj împreună cu digitalizarea 
mormintelor. 

- Reabilitarea Monumentului Deportaţilor, din cimitirul evreiesc din Calea Turzii 
154-56 

- Începerea renovării, reabilitării sinagogii „Templul Memorial al Deportaţilor” din 
str. Horea, primii paşi pentru înfiinţarea complexului „Centrul Cultural Evreiesc” în 
incinta amplasamentelor din curtea sinagogii. 

- Finisarea site-ului comunităţii (www.comevcluj.ro şi 
www.jewishcommunitycluj.ro ) 

- Preocuparea cu cazul doamnei Lucia Berhfeld, fosta membră a comunităţii 
noastre care este internată şi îngrijită în Căminul pentru persoane vârstnice 
"Amalia şi Sef Rabin Dr. Moses Rosen" de mulţi ani. Dânsa are un apartament în 
Cluj lăsat în grija comunităţii şi a tutoarei ei, doamna Székely Sára. După decesul 
doamnei Székely, a rămas fără tutore. Astfel nu se poate reînnoi cartea ei de 
identitate, nu se pot face demersuri în privinţa obţinerii pensiei ei la Bucureşti şi 
nu se pot face demersuri în vederea moştenirii locuinţei de către Federaţie în grija 
căreia se află, neavând moştenitor legal. 

- Instituţionalizarea adunării celor 2% din impozit în favoarea CE-Cluj prin 
pregătirea formularelor completate parţial, adunarea lor şi depunerea la finanţe. 

- În anul 2014 am depus proiecte la diferite instituţii (primărie, consiliul judeţean, 
guvernul Ungariei) pentru a obţine finanţarea parţială a unor activităţi, renovări. 

 
Preşedinte Robert Schwartz 

 
COMUNITATEA EVREILOR CRAIOVA 
 
In atentia comunitatii a stat : 

http://www.comevcluj.ro/
http://www.jewishcommunitycluj.ro/
http://www.dasm.jewishfed.ro/public_html/index.php/informatii-utile/58-regulament-de-organizare-si-functionare-al-caminului-pentru-persoane-varstnice-qamalia-si-sef-rabin-dr-moses-rosen
http://www.dasm.jewishfed.ro/public_html/index.php/informatii-utile/58-regulament-de-organizare-si-functionare-al-caminului-pentru-persoane-varstnice-qamalia-si-sef-rabin-dr-moses-rosen
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-  Organizarea tuturor sarbatorilor iudaice cu participarea enoriasilor din Craiova, Tg. Jiu, 
Tr. Severin; 

- Organizarea de conferinte cu privire la Holocaust si alte intamplari in colaborare cu 
Facultatea de Istorie Craiova ; 

- Intalniri intre comunitatea noastra si diferite etnii religioase (ortodocsa , catolica, 
babtista )  

- Participarea ca invitati la televiziunile din Craiova cu organizarea unor evenimente ; 
- Grija comunitatii cu privire la asistatii comunitatii, in colaborare cu DASM si F.C.E.R.; 
- Masuri in vederea efectuarii de curatenie in cimitirul din Craiova si cele arondate noua; 

Proiecte de viitor   
- Cu aprobarea F.C.E.R. , asfaltarea 1-2 alei in cimitirul vechi pentru a scapa de vegetatie ; 
- Organizarea unor conferinte pe teme de ecumanism religios cu participarea Facultatii de 

Teologie din Craiova ; 
- Organizarea zilei Holocaustului cu participarea unor scoli din orasul Craiova , Tr. Severin 

; 
- In colaborare cu asociatia Romania – Israel propunem reluarea idei de organizare a unei 

reuniuni stintifice la Universitatea din Craiova , cu tema „ Felix Aderca „ scriitor roman , 
oltean ; 

- Reparatii generale la sinagoga din Craiova si pavilion administrativ ; 
- Urgent luarea de masuri pentru schimbarea instalatiei electrice in sinagoga din Craiova , 

veche de peste 100 ani ; 
- Masuri urgente de conservare a sinagogii din Caracal ( reparare acopesis, usi , ferestre); 
- Organizarea sarbatorilor iudaice ; 
- Invitarea ambasadorului statului Israel la Craiova 

PRESEDINTE Prof. dr. Sabetay Corneliu . 
 
COMUNIUTATEA EVREILOR DEJ 
 
Suntem o comunitate mica cu foarti enoriasi in varsta, bolnavi si asistati. 
Ne-am preocupat si ne preocupam si in prezent de mentinerea traditiilor iudaice din 
aceasta comunitate ,avand in supraveghere si asigurare a integritatii a Sinagogii Mari din 
Dej care este Monument istoric si care in prezent este sponsorizat de catre Dinastia 
Rabinica a familiei Paneth din Israel. 
S-au completat toate gratiile de protectie la geamurile de la etaj, s-a inlaturat o latrina de 
100 de ani construindu-se un WC englezesc, este pregatit o baie ritual,(mikva) 
 In prezent sunt 6 asistati de care ne ingrijim conform indicatiilor DASM asiguran- du-le 
toate conditiile stabilite de acestia. 
 Enoriasii se prezinta la cele 4 Iskoruri Pesah-Savuot, Yon Kipur si Sucot si efectuiaza 
rugaciuni private in amintirea mortilor. 
 Am respectat cu strictete toate indicatiile Federatiei si nu suntem in restante cu nici un 
fel de obligatii morale sau materiale. 
Cu respect 
 



67  
  

Presedinte FARKAS IOSIF 
 
COMUNITATEA EVREILOR DEVA 
 

In perioada aprilie 2013 - aprilie 2014 in Comunitatea evreilor Deva, activitatea de 
cult a decurs in mod normal respectând ritualul la toate sărbătorile religioase, de 
asemenea comemorările au fost făcute ori de cate ori a fost nevoie ( ziua holocaustului, 
ziua statului Israel, etc ). Am făcut eforturi pentru ca cimitirele arondate Comunităţii sa 
arate corespunzător, lucru constatat si de delegatul F.C.E.R. 

Cu sprijinul C.J. Hunedoara, prin amabilitatea d-lui Preşedinte Mircea Molot s-a făcut 
acoperişul si exteriorul sinagogi din Haţeg, urmând ca in anul acesta sa demaram si 
lucrările de reabilitare a sinagogi din Deva. 
 
PREŞEDINTE ING. LIVIU LĂCĂTUŞU 
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COMUNITATEA FĂLTICENI 
 
În  perioada 2013- 2014 Comitetul de conducere al  Comunității Evreilor Fălticeni s-a 
preocupat de realizarea obiectivelor propuse in Planul de măsuri . 
Din punct de vedere administrativ s-au realizat  următoarele activitati : 
- S-a realizat o curatenie generala a  tuturor spatiilor din Sinagoga , 
- S-a defrișat o suprafață mare de teren din ambele cimitire de lăstari și vegetație 
sălbatică crescută intre morminte ; 
- S-a asigurat  refacerea unor monumente funerare ; 
- S-au facut unele lucrari de reparatii la casa de pe strada Botosanilor nr.88 : 
schimbat usa de la intrare ,racordat la apa , igienizat unele spatii , cu contributia 
chiriasilor si a Comunitatii ; 
- S-au reinnoit contractele de inchiriere existente si chiriile stabilite au fost virate 
lunar la FCER ; 
- S-a realizat intabularea si obtinerea actelor de proprietate pentru 8 proprietati 
din patrimoniul Comunitatii ; 
- S-au depus la Primaria Falticeni documentele necesare in vederea actualizarii 
datelor de evidenta  a proprietatilor FCER  inscrise in registrul agricol ; 
Activitati Sociale : 
- Membrii Comunitatii au fost mobilizati si ajutati sa participe la activitatile initiate 
de Comunitate ( sarbatori religioase , aniversari , alte evenimente ; 
- Au fost reinnoite periodic dosarele asistatilor cu actele necesare si trimise la  
DASM in timp util ; 
- Lunar asistatii din Comunitate au beneficiat de ajutor gospodaresc si alte ajutoare 
,conform baremului ; 
- Ziua persoanelor varstnice s-a sarbatorit prin organizarea unei mese festive la un 
restaurant din Falticeni ; 
- Presedintele Comunitatii a participat la diferite activitati organizate de Primarie , 
scoli din oras , alte culte religioase ; 
- Asistentul social a participat la cursuri operative de instruire si  testarea 
cunostintelor de specialitate ; 
- S-a asigurat o buna colaborare cu FCER ,DASM , Comunitati si alte Etnii ; 
PROIECTE DE VIITOR : 
- Refacerea gardului la cele doua cimitire ( daca nu vom primi fonduri pentru gard 
de beton ne-am propus sa facem un gard de sarma ghimpata    pe o suprafata de 340 ml 
pentru a impiedica intrarea animalelor in Cimitirul de pe strada Brosteni nr. 76 , acesta 
se impune de urgenta ) 
- Gasirea unei familii de oameni gospodari , harnici care sa indeplineasca Functia de 
paznic la Cimitirul de pe str. Brosteni ( d-na Senciuc la cei 95 ani ,care a ramas singura in 
urma decesului celor 2 copii ai sai nu mai poate indeplini functia de paznic ) 
  -  Reparatii si igienizare la Casa de la Cimitir ; 
- Reparatii capitale Sinagoga ; 
- Rezolvarea favorabila a problemelor legate de case si terenuri , 
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- Dorim o colaborare buna cu Serviciul CAPI , care sa ne sprijine 
In rezolvarea in timp util a problemelor legate de discutarea ofertelor trimise pentru 
vazare-cumparare precum si de acordarea de fonduri necesare pentru reparatii si 
intretinerea spatiilor locative si cimitire . 
 
Presedinte Ing. Gold Strul 
 
 
COMUNITATEA EVREILOR FOCSANI 
Iunie 
- Invitatie la Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia” din Focşani, unde profesorul-scriitor 
Dumitru Constantin Dulcan v-a lansa cartea intitulată „Mintea de dincolo” ; 
- Invitatie In Piata Unirii din Focsani, unde a fost organizat evenimentul "Cinema in aer 
liber".Filmul proiectat, "This means war", o comedie romantica cu accente de actiune, 
produs in anul 2012, a fost pe placul publicului. "Prin evenimentul "Cinema in aer liber", 
TNL Focsani propune o alternativa la cinematograful clasic, accesibila tuturor. 
Evenimentul are ca obiectiv atragerea atentiei publicului larg asupra celei de-a saptea 
arte, savurata de aceasta data intr-un mediu diferit, in aer liber, in Piata Unirii din Focsani" 
; 
- Invitatie la- Casa de Cultură a Sindicatelor din Focşani găzduieşte joi, 20 iunie, începând 
cu ora 19.00, spectacolul „Aproape totul din viaţa mea“, avându-i în rolurile principale pe 
Manuela Hărăbor şi Ioan Rareş. Piesa în regia lui Chris Simion prezintă o poveste despre 
iubire şi trădare, despre sinceritate şi minciună, despre curaj şi blazare, despre acţiune şi 
laşitate; 
- In memoriam – ,,Viata de actor -Tony Curtis alias (Bernard Schwartz), Dezbatere realizata 
cu sprijinul elevilor din Focsani ; 
- In memoriam – Memorie vie ANNE FRANK, o adolescentă de origine evreiască care a 
scris un jurnal pe vremea când, împreuna cu familia si alti patru prieteni, se ascundeau în 
Amsterdam în timpul ocupatiei Olandei de către Germania, în timpul celui deal Doilea 
Război Mondial. 
- Vizita din Israel ( Haifa ), un grup de turisti au vizitat comunitatea din Focsani,a carui 
familie au plecat de pe plaiurile moldave de peste 50 de ani ; 
August 
Remember - salvatorul a multor evrei, diplomatul suedez Raoul Gustaf Wallenberg. Ca 
atașat la ambasada Suediei (țară neutră în cel de-al doilea război mondial) la Budapesta, 
a salvat de la o moarte cruntă în Holocaust mii de evrei unguri. Între iulie și decembrie 
1944, a eliberat pașapoarte suedeze temporare, așa-zise "pașapoarte de protecție" 
(suedeză: skyddspass, germană: Schutzpass) și a găzduit evrei ; 
- In memoriam - Isac Peltz. În timpul Holocaustului a apărut pe lista de Scriitori evrei 
ostateci. Între anii 1951 și 1954 a fost arestat de către Securitate și trimis la o serie de 
închisori politice și lagăre de muncă forțată ; 
- Seara de film – Tel Aviv - Turnurile Azrieli , Apus de soare la Tel Aviv; 
- Membrii Comunitatii Evreilor din Focsani sunt invitati în perioada 7 – 8 august să 
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vizioneze în Piaţa Unirii, începând cu ora 22.00, două dintre filmele de succes prezentate 
la TIFF 2013. primul dintre cele două filme aduse de Caravana TIFF, şi anume „Funeralii 
Fericite” (2013) în regia lui Horaţiu Mălăele si filmul „Blancanieves/ Albă ca Zăpada” 
(2012), în regia lui Pablo Berger ; 
- La Comunitatea Evreilor din Focsani , a fost organizata o adunare comemorativă in luna 
august, cu priliejul celei de a 69 de ani de la scufundarea vasului “Mefkure” în apele Mării 
Negre. Tragedia a avut loc în noaptea de 4 spre 5 august 1944. Pe vas se aflau circa 300 
pasageri (numărul exact este necunoscut), evrei din România precum şi refugiaţi evrei din 
alte ţări europene aflaţi în România, care deciseseră să plece în Palestina ; 
Septembrie 
- Remember - Margareta Sterian (n. 16 martie 1897, Buzău, România – d. 9 septembrie 
1992) pictoriță, poetă, traducătoare și scenografă. ; 
- In memoriam - Lawrence Klein (n. 1920) economist evreu-american, membru de onoare 
al Academiei Române (din 1999). În anul 1980 a obținut Premiul Nobel pentru Economie 
; 
- Elie (Eliezer) Wiesel (n. 30 septembrie 1928, Sighetu Marmației) scriitor și ziarist în 
limbile franceză, engleză, idiș șI ebraică, eseist și filosof umanist, activist în domeniul 
drepturilor omului, evreu american supraviețuitor al Holocaustului. În anul 1986 a fost 
distins cu Premiul Nobel pentru Pace; 
- Seara de lectura - Pentru toate păcatele / Aharon Appelfeld a supraviețuit 
Holocaustului. A câștigat premii literare 
prestigioase în Israel, Franța și Germania. ; 
- Concurs de pictura cu tematică ocazionată de sărbătorile „Rosh Hashana si Yom Kipur” 
, eveniment găzduit de către 
comunitate si organizat în colaborare cu profesori si elevi din orasul Rm.Sarat; 
- Seara de film – Haifa / film trimis din Israel de Elias Riven ; 
Octombrie 
Casa de Cultură „Constantin C. Giurescu“ din Odobeşti comemorează Ziua Naţională a 
Holocaustului din România. Cu această ocazie va fi lansată prima lucrare despre diaspora 
evreiască din oraşul viilor domneşti: „Evreii din Odobeşti“ (Editura Terra, Focşani, 2013), 
autor Bogdan Constantin Dogaru. La eveniment vor participa membrii din conducerea 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi reprezentanţi ai unor instituţii de 
cultură din judeţ. Manifestarea este organizată în parteneriat cu Comunitatea Evreilor din 
Focşani, Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” şi Liceul Tehnologic din localitate ; 
- Elevii Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi“ din Focşani şi cei ai Colegiului Naţional 
„Alexandru Vlahuţă“ din Rîmnicu Sărat au participat la activităţi dedicate comemorării 
Holocaustului, care au avut loc la Sinagoga din Focşani. În cadrul evenimentului, 
președintele comunității evreilor din Focșani și Râmnicu Sărat, Mircea Rond, a prezentat 
momente din istoria Holocaustului, iar eleva Gabriela Puflea, din clasa a X-a B, de la 
colegiul focşănean, a prezentat lucrarea „Holocaustul copiilor“, în timp ce colega sa 
Marina Ciocîrlan, din Rîmnicu Sărat, a vorbit despre Holocaustul evreilor în spaţiul 
românesc. De asemenea, a fost prezentat şi un interviu cu un urmaş al celor care au avut 
de suferit de pe urma Holocaustului, interviul fiind realizat de elevul Alexandru Bratu, din 
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clasa a X-a B, de la Colegiul „Gheorghe Asachi“. Au mai fost prezentări şi lansări de carte, 
iar doi elevi ai colegiului focşănean au fost premiaţi pentru desenele realizate ; 
- Concurs de pictura cu tematică ocazionată comemorării Holocaustului, eveniment 
găzduit de către comunitate si organizat în colaborare cu profesori si elevi din orasul 
Rm.Sarat si Focsani ; 
- Seara de film – documentarul “BLACK SUNDAY” in regia lui Mihnea Chelariu ; 
- Pe de 1 octombrie este marcata "Ziua Internationala a Varstnicului", anul acesta 
evenimentul sarbatorindu-se sub sloganul "Varstnicii au nevoie de sprijin". Cu acest prilej, 
personalul medical ce se va afla la comunitate va masura tensiunea arteriala si glicemia 
varstnicilor. si vor fi daruite cadouri simbolice de ziua lor. 
- Elevii Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Panciu au comemorat Holocaustul 
prin prezentarea, la Focșani, a proiectului „Multiculturalitate Româno-Evreiască”. 
Evenimentul s-a desfăşurat la fostul cinematograf Balada, în prezența reprezentanților 
Inspectoratului Școlar Județean, a președintelui Comunității Evreiești din Vrancea Mircea 
Rond, a elevilor de la Liceul Pedagogic din Focșani, Liceului de Arte și Colegiului „Gheorghe 
Asachi”. Elevii pănceni au fost însoțiți de profesoara de istorie Luminița Iliescu, care a 
prezentat proiectul, punând accent pe motivațiile acestuia, respectiv istorice, civice și 
educative. Scopul proiectului este atragerea interesului autorităților pentru reabilitarea 
celor două cimitire de pe raza orașului Panciu și înscrierea cimitirului din Dealul Neicu pe 
lista monumentelor istorice. 
Noiembrie 
 Membrii Comunitatii Evreilor sunt invitati la Casa de Cultură “Constantin C. Giurescu” din 
localitatea din Odobesti care va vernisa expoziţia pictoriţei Virginia Hossu „Douăzeci şi 
două de tablouri cu peisaje, compoziţii şi portrete, dintre celemai recente lucrări ale 
autoarei din Odobeşti, vor fi expuse în premieră, pentru două săptămani, în Foyerul 
Bibliotecii Publice «Ana Georgescu» din localitate ; 
- Casa de Cultură a Sindicatelor “Leopoldina Bălănuţă” Focşani a invitat Comunitatea 
Evreilor din Vrancea la vernisajul expoziţiei de fotografie japoneză semnată de artistul 
Hashimoto Yoshinori, cunoscut promotor al schimburilor interculturale româno-
japoneze. Sub genericul „O altă Japonie: Japonia de Nord“, expoziţia cuprinde peste 100 
de fotografii realizate în mica zonă Yurihonjō a Japoniei de Nord, în anii ’70 ai secolului 
trecut, dar şi fotografii realizate în perioada 2008 – 2011, arătând Japonia contemporană, 
natura, oamenii cu obiceiurile şi munca lor ; 
- Seara de film – ,, Noapte si ceata” un documentar scurt care infatiseaza insa cu acuratete 
un lagar din timpul Germaniei naziste ; 
- Mircea Rond, preşedintele Comunităţii Evreilor din Vrancea, în parteneriat cu profesorul 
Nelu Taman de la Liceul Teoretic ”Duiliu Zamfirescu„ din localitate şi un grup de elevi, au 
inaugurat Sala ”Rabin Isac Schechter” la Sinagoga din 
Odobeşti. ”Este un prim pas din proiectul prin care dorim să reintegrăm Sinagoga din 
Odobeşti în conştiinţa comunităţii pentru că acest imobil este simbolul diasporei evreieşti 
din localitate. A fost amenajată o expoziţie de carte si fotografii cu tema Holocaustului; 
- Concurs de pictura cu tematică - Obiecte de cult de Hanuca-, eveniment găzduit de către 
comunitatea Odobesti si organizat în colaborare cu profesori si elevi din orasul Focsani ; 
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-Asociatia Culturala ,,DUILIU ZAMFIRESCU ŞI LSR/FIL.VRANCEA va invita la sala de lectura 
din strada Mr.Gheorghe Sava NR.4 – unde va avea loc lansarea cartii ,,AMURG PE 
JUMĂTATE,,a poetului VIOREL MUNTEANU 
-Hanuka - triumful Luminii asupra intunericului – 
 Decembrie 
 Membrii Comunitatii Evreilor sunt invitati la un Concert aniversar extraordinar la Teatrul 
Municipal “Maior Gh. Pastia” din Focşani. Concertul este organizat în cinstea celor două 
coruri, dar îl omagiază şi pe compozitorul, pedagogul şi dirijorul de excepţie care a fost 
Marin Constantin, un prieten şi un admirator al coriştilor focşăneni; 
- Invitatie la Teatrului Municipal “Maior Gheorghe Pastia, în cadrul spectacolului intitulat 
“Ritmuri de Crăciun”.Timp de o oră şi jumătate copiii promit un spectacol de neuitat, 
părinţii dar şi spectatorii care doresc să participe, putand vedea dansuri din genuri 
diverse, de la dans spaniol, american, indian, rusesc, clasic, modern, popular stilizat, la 
aerobic şi majorete; 
- Membrii Comunitatii Evreilor sunt invitati la concert de Crăciun al Orchestrei de Cameră 
“Unirea” susţinut în sala mare a Ateneului Popular “Maior Gh. Pastia”.Concertul este 
intitulat “Clinchet de Crăciun”. Programul pregătit va cuprinde,pe lângă tradiţionalele 
colinde, arii celebre din My fair Lady (Frederich Loewe), Sunetul muzicii (Richard 
Rodgers),Povestire din cartierul de Vest (Leonard Bernstain) dar şi valsuri, polci, marşuri 
din creaţia celor doi Johann Strauss (tatălşi fiul). Invitaţi vor fi Simonida Lutescu, Andra 
Bivol Costea, Andrei Lazăr, solişti ai Operei Naţionale Bucureşti.Conducerea muzicală este 
semnată de Vincent Gruger; 
- Invitatie în sala Balada din Focșani, la Festivalul Naţional de Datini şi Obiceiuri de Iarnă, 
ediția a XIII-a. La festivalulconcurs care va fi organizat la Focşani vor participa grupuri 
(cete) de colindători, plugari, sorcove, stea, jieni, capră,mascaţi, din toate zonele 
etnofolclorice ale ţării, cu o autentică tradiţie privind conservarea şi transmiterea 
datinilor şi obiceiurilor de iarnă. Vor participa ansambluri folclorice şi grupuri din judeţele: 
Arad, Bacău, Maramureş, Sibiu, Gorj,Suceava şi Vrancea; 
- Comunitatea Evreilor este invitata la Galeriile de Artă din Focşani, va avea loc vernisajul 
Expoziţiei-Concurs Naţional al Meşteşugurilor Tradiţionale ”Pavel Terţiu”, ediţia a VII-a. 
La această ediţie vor participa cei mai talentaţi elevi ai claselor de meşteşuguri 
tradiţionale, a şcolilor populare de artă din Alba, Botoşani, Iaşi şi Vrancea, la mai multe 
categorii: măști populare, prelucrarea metalului, crestături populare, instrumente, 
țesături, ouă încondeiate și icoane tradiționale; 
- Seara de film – Muzeul evreilor polonezi , construit pe locul de amplasare a ghetoului 
din Varsovia ; 
- "INSTITUT MIRON" al cărui director este doctor psiholog MIRON ITZHAK, organizeaza o 
întalnire între membrii Institutului si membrii Comunitatii din Focsani cu discuţii pe 
diverse teme. 
- Hanuchiada vranceana ( la obstile din Rm.Sarat – Odobesti – Buzau – Focsani ) 
lumanarelele de Hanuca au fost aprinse de membrii comunitatii in aplauzele si cantecele 
celor prezenti 
Ianuarie 
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Membrii Comunitatii Evreilor sunt invitati la Casa de Cultura a Sindicatelor "Leopoldina 
Balanuta" din Focsani o expozitie documentara, intitulata "Unirea face Puterea", care 
cuprinde momente premergatoare actului Unirii de la 1859, contributii ale 
personalitatilor focsanene la realizarea Unirii Esarilor Romane si ecouri internationale 
privind actul Unirii, reflectate in presa vremii. Despre semnificatia Unirii Principatelor 
Romane va vorbi profesoara Nina Plopeanu. Elevii de la Colegiul Tehnic "Gh. Asachi", sub 
coordonarea profesoarei Mihaela Bacau, vor prezenta cateva scenete cu secvente din 
istoria Unirii de la 1859; 
- Comunitatea Evreilor este invitata la biblioteca Colegiului Tehnic "Ion Mincu", unde va 
avea loc o activitate in cadrul proiectului "Aniversari culturale", intitulata "Open Space - 
Cultura uneste oamenii", dedicata aniversarii zilei de 15 ianuarie, Ziua Culturii Nationale. 
Cu acest prilej va avea loc si un moment poetic din lirica eminesciana; 
- Invitatie Ateneul Popular, in sala "Mr. Gh. Pastia", unde va avea loc o noua conferinta 
din cadrul proiectului Conferintele publice. Conferinta, intitulata "Despre... starea 
culturii", va fi sustinuta de invitatul special, scriitorul si jurnalistul Gabriela Adamesteanu, 
membra a Uniunii Scriitorilor din Romania. Gabriela Adamesteanu este una dintre cele 
mai cunoscute scriitoare din Romania; 
- Comunitatea Evreilor este invitata la Muzeul “Trepte de Istorie” din Piaţa Unirii unde 
arhivistul Bogdan Constantin Dogaru şi-a lansat cea mai recentă lucrare intitulată 
“Focşanii şi Mişcarea de Renaştere Naţională în Context European 
– Francmasoni şi conspiratori”. La eveniment au participat mai mulţi scriitori şi publicişti; 
- Cu ocazia sărbătoririi a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române. Consiliul Judeţean 
Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Uniunea Artiştilor Plastici (UAP) din România şi Filiala 
UAP Vrancea invită si Comunitatea Evreilor din Focsani la Galeriile de Artă din Focşani, la 
vernisajul Expoziţiei de pictură 10+1, Lepşa 2013. Tot astăzi, la Galeriile de Artă din 
Focşani, în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Unirii Principatelor Române, va avea loc 
și lansarea primului volum al ”Dicţionarului scriitoriilor vrânceni”, autor Petre Abeaboeru, 
editat de Centrul Cultural Vrancea, cu o prefaţă semnată de academicianul Eugen Simion; 
- Expozitie documentara referitoare la participarea evreilor din Focsani si Judetul Putna 
la Primul Razboi Mondial si la prezentarea unui scurt material istoric referitor la statutul 
militar al evreilor in perioada 1877-1919 si lupta pentru dobandirea drepturilor 
politice.Expozitie realizata cu sprijinul Arhivelor Nationale din Focsani si prezentata de 
archivist Bogdan Dogaru; 
- Expozitie de pictura TU B'SHVAT 2014 ,realizata de tineri voluntari de la Comunitatea 
Focsani; 
- Tu B’Shvat si Expozitie de desene "Rod si inaltime" apartinant elevilor participanti la 
concursul lansat la finele anului trecut. Totodata, ca un gest simbolic, ne propunem sa 
plantam un copac in curtea Sinagogii din Ramnicu Sarat.Eveniment realizat cu sprijinul 
Unity in Valuel Interconfessional Association din Ramnicu Sarat; 
Februarie 
Membrii Comunitatii Evreilor sunt invitati la Sala de lectură a Bibliotecii Județene ”Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea, la 
expoziția de pictură realizată de elevi ai Liceului de Artă Gh. Tattarescudin Focșani ; 
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- Comunitatea Evreilor este invitata la Carrefour Focşani.unde a fost lansată Cartea „Bruiaj 
în evoluţie“, scrisă de Gabrielle Cellini.Evenimentul a reunit iubitori de cultură din mai 
multe localităţi. Cartea numără peste 300 de pagini şi cuprinde informaţii tehnice inedite, 
cu caracter social şi de ordin subtil, cu care autoarea va reuşi, fără îndoială, să-şi introducă 
cititorii în fascinantul univers al culturii şi spiritualităţii orientale, propunându-le totodată 
aderarea la anumite principii universale ce vin în sprijinul descoperirii sinelui; 
- Membrii Comunitatii Evreilor din Focsani sunt invitati la Ateneul Popular „Mr. Gh. 
Pastia”, care în parteneriat cu Roşia Montană, filiala Focşani, organizează în sala 
„Florentin Delmar”, un eveniment aniversar intitulat: „Roşia Montană în UNESCO”. La 
eveniment vor fi proiectate filme documentare, prezentări multimedia şi se vor purta 
discuţii pe marginea celor vizionate. ; 
- Comunitatea Evreilor este invitata la Casa de Cultură a Sindicatelor ”Leopoldina 
Bălănuță” din Focșani la spectacolul de teatru ”Penalty”. Spectacolul este realizat de foști 
participanți la STEV, Vlad Basarabescu (anul I UNATC),George Năstase, care regizează 
spectacolul. Din distribuție mai face parte și Mihaela Drăghici (anul III UNATC) ; 
- Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a organizat, si invită membrii 
Comunitatii Evreilor din Focsani la o expoziție de carte și imagini din arhiva instituției, ce 
reflectă activitatea regretatului scriitor Mircea Dintuz, om de cultură ce a avut o 
permanentă legătură de suflet cu biblioteca. Prin această expoziție, instituția vrânceană 
de cultură comemorează un an de la dispariția prematură din viața culturală a Vrancei a 
scriitorului; 
- Publicul focșănean si membrii Comunitatii iubitori al muzicii clasice sunt invitati la un 
eveniment special, la sfârșitul acestei luni, la Teatrul Municipal ”Mr. Gh. Pastia”,unde va 
avea loc un recital cameral susţinut de pianistul italian Ippazio Ponzetta. Concertul face 
parte din cadrul Stagiunii Camerale 2013 – 2014 a Ateneului Popular ”Mr. Gh.Pastia”. 
- În cadrul momentelor omagiale : remember Samuel Joseph Agnon ( laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură în 1966. si Otto Wallach (laureat al Premiului Nobel pentru 
chimie1910). 
- 72 de ani de la torpilarea și scufundarea in apele turcesti a vasului "Struma", una din 
cele mai crunte tragedii ale evreimii romane. Au fost prezentate documente si poze 
referitoare la acest eveniment.Membrii Comunitatii Evreilor sunt invitati la Sala de lectură 
a Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, la expoziția de pictură realizată de 
elevi ai Liceului de Artă Gh. Tattarescudin Focșani ; 
- Comunitatea Evreilor este invitata la Carrefour Focşani.unde a fost lansată Cartea „Bruiaj 
în evoluţie“, scrisă de Gabrielle Cellini.Evenimentul a reunit iubitori de cultură din mai 
multe localităţi. Cartea numără peste 300 de pagini şi cuprinde informaţii tehnice inedite, 
cu caracter social şi de ordin subtil, cu care autoarea va reuşi, fără îndoială, să-şi introducă 
cititorii în fascinantul univers al culturii şi spiritualităţii orientale, propunându-le totodată 
aderarea la anumite principii universale ce vin în sprijinul descoperirii sinelui;  
- Membrii Comunitatii Evreilor din Focsani sunt invitati la Ateneul Popular „Mr. Gh. 
Pastia”, care în parteneriat cu Roşia 
Montană, filiala Focşani, organizează în sala „Florentin Delmar”, un eveniment aniversar 
intitulat: „Roşia Montană în UNESCO”. La eveniment vor fi proiectate filme documentare, 
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prezentări multimedia şi se vor purta discuţii pe marginea celor vizionate. ; 
- Comunitatea Evreilor este invitata la Casa de Cultură a Sindicatelor ”Leopoldina Bălănuță” 

din Focșani la spectacolul de teatru ”Penalty”. Spectacolul este realizat de foști 
participanți la STEV, Vlad Basarabescu (anul I UNATC),George Năstase, care regizează 
spectacolul. Din distribuție mai face parte și Mihaela Drăghici (anul III UNATC) ; 
- Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a organizat, si invită membrii 
Comunitatii Evreilor din Focsani la o expoziție de carte și imagini din arhiva instituției, ce 
reflectă activitatea regretatului scriitor Mircea Dintuz, om de cultură ce a avut o 
permanentă legătură de suflet cu biblioteca. Prin această expoziție, instituția vrânceană 
de cultură comemorează un an de la dispariția prematură din viața culturală a Vrancei a 
scriitorului;  
- Publicul focșănean si membrii Comunitatii iubitori al muzicii clasice sunt invitati la un 
eveniment special, la sfârșitul acestei luni, la Teatrul Municipal ”Mr. Gh. Pastia”,unde va 
avea loc un recital cameral susţinut de pianistul italian Ippazio Ponzetta. Concertul face 
parte din cadrul Stagiunii Camerale 2013 – 2014 a Ateneului Popular ”Mr. Gh.Pastia”.  
- În cadrul momentelor omagiale : remember Samuel Joseph Agnon ( laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură în 1966. si Otto Wallach (laureat al Premiului Nobel pentru 
chimie1910).  
- 72 de ani de la torpilarea și scufundarea in apele turcesti a vasului "Struma", una din 
cele mai crunte tragedii ale evreimii romane. Au fost prezentate documente si poze 
referitoare la acest eveniment. 
               Informaţii privind proiectele de viitor. 
- Activitati impreuna cu membrii comunitatilor apropiate de Comunitatea Focsani ( 
Galati,Braila,Tecuci,Bacau )  
- Implicarea comunitatii din Focsani in mai multe activitati culturale 
- Vizite in Moldova ( Kisinou,Cernauti,Herta ) 
- Comunitatea Evreilor Focsani v-a celebra toate sarbatorile religioase,zilele de nastere a 
membrilor comunitatii ,etc. 
 
Presedinte Mircea Rond 
 
 
COMUNITATEA EVREILOR GALATI 
 
I. Reparatia Templului Meseriasilor si a Restaurantului Ritual (fost Sinagoga Fierarilor) 
Ambele obiective au fost finalizate la sfarsitul anului 2013 si o preinaugurare s-a facut cu 
ocazia Sarbatorii de Hanuka 5774 
II. Activitatea de cult si cultura 
Toate sarbatorile au fost tinute in cantina inainte si dupa renovare. 
Doamnele profesoare ing Blumer Violeta si ing.Anca User au tinut prelegeri despre 
Holocaust la mai multe scoli generale si licee din Galati. 
Holocaustul a fost comemorat in cadrul comunitatii in colaborare cu Consiliu Judetean si 
Liceul V.Alecsandri (cel mai de prestigiu liceu din Galati). 
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III. Activitatea de asistenta 
Activitatea de asistenta coordonata de d-na ing.Blumer Violeta s-a desfasurat in conditii 
de maxima responsabilitate fata de persoanele in nevoi. 
IV. Restaurantul Ritual. 
In pofida faptului ca numarul de persoane care servesc masa a scazut dramatic, cantina 
casher a fost mentinuta in conformitate cu prescriptiile religioase si utilizata la toate 
sarbatorile. 
In afara incintei comunitatii, intr-un apartament renovat pe banii comunitatii s-a deschis 
o cantina tip casher in scopul reducerii cheltuielilor. 
V. Activitatea de administrare a patrimoniului imobiliar. 
Presedintele se ocupa de administrarea patrimoniului. S-au recuperate sume de bani atat 
pe cale juridical cat si intelegere amiabila. Sunt multe probleme de incapacitate de plata 
la chiriasi si restante la asociatiile de proprietary din partea acestora. 
Am incheiat cu succes lungul proces de obtinere a actelor de proprietate pe ansamblul 
campusului comunitatii. 
Avem o colaborare stransa cu Fundatia Caritatea. 
 
VI. Colaborarea cu alte comunitati. 
La pre-inaugurarea Templului Meseriasilor au participat pe langa connducerea FCER si 
formatia B.C.B si presedintii din comunitatile Braila si Tecuci, iar membrii comunitatii 
brailene cat si corul acesteia au luat deasemenea parte la eveniment. 
VII. Colaborarea cu organele si presa locala 
Doamna consilier Blumer Violeta asigura permanenta legatura cu reprezentantul pentru 
minoritati din cadrul Consiliului Judetean Galati. 
Mai multe interviuri in masmedia  galateana a dat presedintele C.E.Galati. 
 
Presedinte   Ing. Sorin Blumer 
 
 
 
 
 
COMUNITATEA EVREILOR HUSI  
 
1.Organizare si Functionare 

Comunitatea Evreilor din Husi ,numara in prezent 55 de membri,din care evrei 
10,cu ascendenta evreiasca 23,parteneri neevrei 11 si 11 membri afiliati. 

Ultima Adunare Generala a comunitatii noastre a avut loc pe data de 11.09.2011. 
Cu acest prilej a fost ales Comitetul de Conducere format din 3 persoane si un 

cenzor.Pe data de 01.04.2012 dl.Clim Costache a fost numit Presedinte al CE Husi. 
2.Sinagogi si Cimitire 

 Sinagoga Croitorilor nu este in functiune,slujbele religioase se tin numai de 
sarbatori,nu avem miniam,deoarece din randul evreilor sunt numai 5 barbati. 
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In administrarea comunitatii sunt 3 cimitire: 
-Cimitirul vechi din Husi inchis din anul 1880; 
-Cimitirul in functiune a fost infiintat in anul 1880; 
-Cimitirul din Comuna Dranceni este situat la 20 km distanta de Municipiul Husi,inchis 
din anul 1940,cand evreii au fost deportati. 
3.Obiective in Patrimoniu 

Obiectivul in patrimonial administrat de Comunitatea noastra este apartamentul 
situat in Husi, din strada 1 Decembrie ,nr.16,bl.12,sc A,et.3,ap.2,sediul comunitatii. 
4.Terenuri obtinute prinLegea 18/1991 
- Teren vie extravilan 11.200 mp; 
- Teren arabil extravilan 15.400 mp. 
5.Asistenta sociala si medicala 

Conducerea comunitatii sa ocupat in permanenta de problemele de asistenta 
sociala a membrilor sai si in primul rand a persoanelor asistate. 
In prezent avem 9 persoane asistate si lunar primim ajutoare financiare din partea 
D.A.S.M. 
De asemenea avem inclusi 12 copii in programul Children in need. 
De la 01.01.2014 a fost angajata o femeie in programul de ingrijire a batranilor la 
domiciliu, acordandu-se asistatilor si materiale de Curatenie. 
6.Obiective de viitor 
  Din anul 2008 prin actiunea in constatare am urmarit obtinerea actelor de 
proprietate pentru cimitirul in functiune din Husi , cimitirul din Dranceni,cat si pentru 
Sinagoga Croitorilor din Husi,dar pana in prezent nu am reusit acest lucru, toate 
dosarele fiind inaintate la FCER la Oficiul juridic. 
 
PRESEDINTE CLIM COSTACHE 
 
 
 
 
 
 
COMUNITATEA EVREILOR IASI 
 

S-au comemorat Ziua Eroilor si Ziua Holocaustului la Cimitirul Evreiesc din Iasi 
avand invitate oficialitati din cadrul Primariei , Prefecturii ,Armatei  si cultelor religioase. 

S-au organizat spectacole cu ocazia sarbatorilor de Hanuka si Purim la care au 
participat CorulTalmud Tora Iasi , formatia klezmer Nigun si copii de la cursurile de 
Talmud Tora ale C.E Iasi, printre invitati fiind oficialitati ale Iaisului si personalitati din 
cadrul universitatilor iesene ,ale institutelor si centrelor  culturale, precum si un numar 
de peste 200 de membri ai comunitatii.. 

A avut loc inaugurarea monumentului Profesorului Ioan Gotlieb, supravietuitor al 
lagarelor mortii. 
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Centrul de zi „Yachad” Iaşi 
     În această perioadă Centrul de Zi şi-a desfăşurat activitatea săptămânal, în zilele de 
luni, miercuri şi joi, timp de trei ore zilnic în intervalul orar 10-13. 
     Lunar s-a organizat împreună cu Comunitatea Evreilor din Iaşi o masă de Oneg 
Shabat(cca.40 -50 participanţi) 
     La fiecare 2 luni s-a organizat Sărbătorirea Seniorilor nativi în acele luni. La fiecare din 
aceste mese festive au participat cca. 50-55 de persoane(sărbătoriţi şi invitaţii lor) 
     Vizionări colective de spectacole prezentate de Teatrul Naţional din Iaşi sau de 
colective teatrale din ţară aflate în turneu la Iaşi( Golem, Pană de automobil, Hollywood 
Mirage, Exil) 
     Matineu Cultural “Israel 65” şi Seara Ierusalimului cu vizionarea unui film israelian. 
     Pic- nic organizat de Lag Baomer cu preparate pregătite de membrele Centrului de zi. 
     Excursie, organizată în luna mai 2013 la Vatra-Dornei , cu vizitarea unor vechi 
sinagogi din Moldova(Roman, Tg.Neamţ,Vatra Dornei )- 45 participanţi 
     Organizarea unui tur al oraşului şi vizitarea Grădinii Botanice 
     Organizarea unei microtabere de 3 zile la C.I.R. Borsec cu vizitarea staţiunilor Durău şi 
Lacul Roşu( 18 participanţi) 
      Matinee culturale cu tematica: Ziua europeană a culturii iudaice, Umorul terapie sau 
divertisment, Femeia în literatură; Bazarul amintirilor , Omagiu lui Ariel Sharon(z.l.). 
La fiecare din aceste manifestări culturale au participat cca. 45-60 persoane. 
      Seri culturale cu lansarea unor cărţi ale scriitorilor evrei din România, Israel, 
Franţa(Paul Leibovici, Carol Feldman, Ernest Huşanu, Caol Iancu, Adi Cristi, Eugen 
Deutsch )- cca. 40-50 persoane. 
       Participarea la tabăra organizată pentru generaţia de aur la C.I.R Eforie Nord( grup 5 
persoane).     
      Organizarea unei seri festive de Simhat Tora cu participarea a 40 de persoane. 
      Organizarea “Săptămânii Vârstnicului” în perioada 1-7 octombrie 2013: ziua porţilor 
deschise în Comunitate,la Centrul de zi şi la Muzeul obştii evreilor din Iaşi, Oneg Shabat 
festiv, vizionare colectivă film.   
      Participarea la Festivalul Toamnei de la Roman, festival de gătit în aer liber unde 
Centrul de Zi şi Comunitatea evreilor din Iaşi a prezentat mâncăruri tradiţionale evreieşti 
(colţunaşi cu cartofi, borş de sfeclă roşie, humântaş) şi a primit o diplomă pentru 
preparatele prezentate .      
      Participarea la Simpozionul “Activitatea Sionistă în România secolului XXI” organizat 
la Braşov(grup 15 persoane) 
      Participarea la KESHET 2013( cca. 40 participanţi din generaţia de aur)     
      Organizarea, la restaurantul “Clubul Bursei” din Iaşi, a  petrecerii de prerevelion 
pentru membrii generaţiei de aur.( 31 persoane). 
      Organizarea lunară a activităţilor: Cinemateca seniorilor; Atelier de gătit “Bunătăţi de 
la bunica”şi Atelier de lucru manual”Bunicuţa harnică împleteşte şi croşetează”    
 Coordonator Programe, ing. Martha EŞANU       
Planuri pt .viitor 
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1.Finalizarea Sinagogii Merarilor si inaugurarea ei . 
2.Finalizarea Sinagogii Mari dupa sarbatorile de toamna 
3.Inaugurarea unui muzeu la Sinagoga Merarilor. 
4.Cresterea vizibilitatii  Restaurantului Ritual prin intermediul postarii unor afise 
publicitare in cadrul Aeropotului Iasi , pentru turistii  curselor Tel Aviv –Iasi, rezultatul 
preconizat fiind cresterea numarului de mese casher distribuite persoanelor straine. 
5.Implicarea unui numar cat mai mare de membrii in activitatile organizate de J.C.C. Iasi 
in colaborare cu Comunitatea si Centrul de zi Iahad. 
 
PRESEDINTE Abraham Ghildman 
 
     COMUNITATEA EVREILOR LUGOJ     
 
Prin bugetul propriu au fost finantate unele lucrari de  reparatii si intretinere a Sinagogii, 
a sediului comunitar si a incintelor din cimitir.  
           S-au reconstruit cele doua turnuri de la fatada si s-a reparat fatada Sinagogii, inclusa 
rezugravirea ca urmare a refacerii din zid a partilor de sustinere a turnurilor. Aceste lucrari 
au fost finantate din alocatii FCER si fonduri proprii, valoarea lucrarilor fiind de 25.000lei. 
           Sinagoga a fost dotata cu traversa noua (covor) asigurandu-se conditiile 
corespunzatoare unor manifestari cu prilejul implinirii a 170 de ani de la inaugurarea 
acesteia. 
          La sediu s-a refacut teracota cu placile existente si cu placi noi achizitionate. 
          La cimitir s-au inceput lucrarile de reparatii si reconstructia magaziei, din caramida 
si lemn, si a grupului sanitar, din fonduri proprii, lucrare ce va continua in 2014. Pentru 
achizitii si lucrarile mentionate s-au cheltuit 4000 lei. 
          Conducerea  comunitatii a urmarit cu atentie obiectivele, punand accent pe calitate. 
         Conducerea comunitatii a asigurat functionarea in conditii normale a activitatii de 
asistenta sociala si mai ales ingrijirea corespunzatoare a cimitirului. 
 
PRESEDINTE Ivan Bloch 
 
 
COMUNITATEA EVREILOR ORADEA 
 

Cel mai important obiectiv execuţia si finalizarea Cantinei Restaurant Ritual, aliniata 
la ultimele norme Europene , asigurandu-se si un grad sporit de confort si Intimitate , pe 
langa modernizarea dotării bucătăriei si introducerea gazului metan, pentru pregătirea 
hranei si incalzire eficientizand eliminarea curentului electric si combustibilului lichid. 

Finalizarea tuturor lucrărilor exterioare la Sinagoga Mare Ortodoxa din incinta 
Comunităţii, finanţare F.C.E.R. si C.E.Oradea 

Începerea si delurarea lucrărilor de consolidare si restaurare a Sinagogii Neologe din 
fonduri Europene nerambursabile (circa 1,5 mii. EUR) cu destinaţia : Centrul Religios 
Iudaic si Centrul Multicultural si Artistic precum si Centrul de Informare si Prezentare 
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Turistica pentru zona Oradea, judeţul Bihor si munţii Apuseni. 
De asemenea si consolidarea si restaurarea Sinagogii Ortadoxe de pe str. Primăriei din 

fondurile Congresului SUA si ale Muzeul Tarii Crisurilor având ca destinaţie Muzeu al 
Populaţiei Evreieşti din Oradea si judeţul Bihor. 

In premiera - primul Tribunal Rabinic cu sediul in Oradea, cu judecători oficiali din 
Israel care funcţionează in afara Israielului, unde au avut deja loc primele convertiri de 
care au beneficiat pana in prezent noua persoane si familiile lor din comunităţile evreieşti 
din : Oradea, Timişoara si Sighet urmând in continuare amplificarea si extinderea acestora 
pentru toţi cei care solicita , se pregătesc temeinic si doresc a deveni evrei, obţinând după 
verificări si examinări riguroase , acte valabile in toata lumea, inclusiv recunoscute in 
Israel. 

S-au diversificat si amplificat activităţile din cadrul J.C.C. Oradea pentru toate 
categoriile de vârsta, .Accentuarea activităţii religioase si studiul TOREI , după slujbele 
religioase zilnice sub indrumarea Rabinului din Oradea si a unor Rabini, de mare prestigiu, 
invitaţi temporal din Israel, S.U.A., Ungaria etc. 

Cu ocazia marilor sărbători si a evenimentelor importante din viata comunităţilor 
evreieşti din Oradea s-au făcut lucrări de amenajări si defrişări in cimitire. 

Cu deosebita stima si respect,  
PRESEDINTE Ing. Felix Koppelmann 

 
COMUNITATEA EVREILOR PIATRA-NEAMŢ 
 
1. Viaţa religioasă: 
- rugăciuni săptămânale de Sabbath; 
- pomeniri de 2 ori pe lună – fiecare joi din a doua şi a patra săptămână; 
- organizarea întâlnirilor tradiţionale în anul 5774: sarbatorirea „Rosh Hashana” (4 sep. 
2013 - rugaciune si masa festiva in Sinagoga Catedrala „Baal Shem Tov”); Hanuka (28 nov. 
2013 - cu rugăciune în Sinagoga Catedrală „Baal Shem Tov”, corul „Macabeii, servire de 
gogosi traditionale), Purim (16 martie 2014 - spectacol cu scenete istorice şi cântece 
susţinut de corul „Macabeii”, masă festivă la restaurantul „Unic” din Piatra-Neamţ);  
- distribuirea de pachete cu fructe uscate de „Tu Bishvat” (16 ian. 2014, asistatilor 
imobilizati la domiciliu si participantilor la rugaciunile saptamanale); 
2. Asistenţă socială şi medicală: 
- întocmirea a 2 dosare noi de asistaţi (DASM) şi reevaluarea a 28 dosare vechi (DASM);  
- total asistaţi: 30 pers.; 
- ajutor copii în nevoi: 4 pers.; 
3. Cultură şi educaţie: 
- organizarea aniversarii a 110 ani de la nasterea pictorului Victor Brauner (27 iunie 2013, 
la Sinagoga Catedrala „Baal Shem Tov”); in program: expozitia Filialei UAP Neamt dedicata 
artistului, colocviu (cu participarea unor exegeti si colectionari din Bucuresti, Iasi, Craiova 
si Piatra-Neamt), proiectie de film documentar inedit (premiera mondiala!), lansarea 
albumului „Victor Brauner si insotitorii” aparut la Edit. Hasefer, moment muzical cu 
prezentarea unor compozitii inedite de Hary Brauner, cocktail final (participare: 120 
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pers.); manifestare sustinuta de FCER si JDC, organizata in colaborare cu Uniunea 
Scriitorilor din Romania, Uniunea Artistilor Plastici, Directia pentru Cultura Neamt, Liceul 
de Arta „V. Brauner” din Piatra-Neamt; 
- participare (la Primaria Targu-Neamt) la festivitatea lansarii volumului „Evreii lui Saturn” 
de Moshe Idel (19 iulie 2013), in prezenta autorului, cu prezentarea unui program muzical 
sustinut de corul „Macabeii” al C.E. Piatra-Neamt; 
- comemorare Holocaust (17 oct. 2013) la Liceul de Artă „Victor Brauner” din Piatra-
Neamţ (în program: simpozion şi prezentare de filme documentare); 
- organizare Keshet 2 (17 nov. 2013) cu tema „Sarbatorile in traditia evreiasca din Israel si 
Diaspora” si organizarea unei Bar Mitzva (pentru Eric Eibenschutz) la Sinagoga Catedrala 
„Baal Shm Tov” (participare: 41 persoane);  
- organizarea la Clubul Rotary din Piatra-Neamt (12 decembrie 2013) a unei serate 
culturale dedicate pictorului Victor Brauner (prezentarea albumului „Victor Brauner si 
insotitorii” si proiectia a doua interviuri cu artistul – inregistrate in Franta, in 1961 si 1965 
– premiera nationala); 
- lecţie pe tema „Istoria evreilor din Piatra-Neamţ” în Sinagoga Catedrală „Baal Shem Tov” 
cu o clasa de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ (12 febr. 2014 - 30 elevi, 
2 profesori); 
4. Patrimoniu imobiliar de cult şi economic: 
- reparaţii curente pe o porţiune de 40 m a gardului din spatele cimitirului nou (str. Petru 
Movilă Piatra-Neamţ); 
- executarea documentatiei cadastrale la cimitirelor din Piatra-Neamţ (str. Orhei şi str. 
Petru Movilă) şi la cimitirul din Târgu-Neamţ; 
- realizarea de reparaţii capitale la capela din cimitirul nou din Piatra-Neamţ (str. Petru 
Movilă) şi la Sinagoga „Leipziger” din Piatra-Neamţ; 
- reparatii la acoperisul Sinagogii „Meseriasilor” din Targu-Neamt; 
- adminstrarea apartamentelor inchiriate de la CAPI; 
- curăţirea de vegetaţie parazitară a aleilor principale din cimitirul nou (str. Petru Movilă); 
- instalat firme şi indicatoare la cimitirul nou (str. Petru Movilă), inclusiv la Cimitirul Eroilor 
Evrei din incintă; 
5. Rezultate economico – financiare: 
- surse de finanţare: 1. donaţii la sinagogă, intrări la cimitir, taxe pomeniri, cotizaţii 
membri C.E., contribuţii Pesach, donaţii ale unor familii pt. întreţinerera mormintelor; 2. 
alte surse (20% din chirii apartamente, 10% băuturi rituale, 10% din distribuirea azimei şi 
făinii); 
- cheltuieli: chirie sediu, utilităţi (lumină, apă, canal, gaz metan, tel./fax./net.), reparaţii 
curente la sediu – achitate din fonduri proprii; 
- în perioada 1 mar. 2013 – 31 mar. 2014: TOTAL VENITURI – 31.008 lei; TOTAL CHELTUIELI 
– 37.528 lei; deficit: 6.520 lei; 
6. Resurse umane: 
- membri cotizanţi ai C.E.: 144 pers.; de origine evreiască: 78; asistaţi: 30 pers.; 
7. Necesităţi – proiecte: 
- definitivarea intabulării cimitirelor; 
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- defrişarea aleilor în cimitirele din Piatra-Neamţ şi Târgu-Neamţ; 
- organizarea unei activităţi cultural-religioase în cadrul Obştii Târgu-Neamţ cu ocazia 
sărbătorii Shavuot (4 iunie 2014); 
- simpozionul „70 de ani de la deportarea evreilor (mai-iunie 1944): „SOLUTIA FINALA” IN 
ARDEALUL DE NORD (continut: simpozion in colaborare cu Inspectoratul Scolar Neamt si 
Liceul de Arta „Victor Brauner”), film documentar (proiectie); expozitie de carte si 
documente (reproduceri), expozitie de pictura comemorativa, in colaborare cu Filiala 
Neamt a Uniunii Artistilor Plastici din Romania (joi 22 mai 2014); 
- demersuri la Consiliul Judetean Neamţ pentru executarea de lucrari la fatada Sinagogii 
„Leipziger” din Piatra-Neamt (val. estimata: 18.577 lei); 
- demersuri la Consiliul Local Piatra-Neamt pentru atribuirea numelui artistului Victor 
Brauner unei străzi din municipiul său natal; 
 
PRESEDINTE Emanuel Nadler 
 
 
 
 
COMUNITATEA EVREILOR PITESTI 

In ultimii ani activitatea in C E Pitesti s-a axat: 

 Cultivarea spiritului iudaic prin organizarea celebrarilor principalelor sarbabatori 
iudaice.S-au serbat in fiecare an intr-un cadru festiv Hanuca, Rosh Hashana, Iom 
Kipur,Purim,s-a organizat seder in prima seara de Pesah.S-a organizat serviciul religios 
pentru inmormantarile care aun avut loc la cimitirul evreiesc din Pitesti. Din pacate 
suferim din lipsa unui oficiant de cult si de asemenea din lipsa minianului.. 

 Asistenta sociala si medicala a membrilor varstnici ai Comunitatii care nu au mijloace de 
subsistenta si a celor cu probleme de sanatate... O preocupare deosebita s-a depus 
pentru ingrijirea la domciliu a persoanelor varstnice prin programul finantat de Claims 
Conference. 

 Conservarea patrimoniului Comunitatii prin urmarirea bunei intretineri a patrimoniului 
sacru de cult.S-au vizitat regulat cimitirele arondate:cel din Pitesti, Slatina, Ramnicu 
Valcea, Dragasani si Gaiesti, urmarindu-se starea curateniei, cosirea vegetatieisi starea 
mormintelor..S-au obtinut titlului de propietate asupra sinagogii din Pitesti printr-o 
actiune in justitie si s-a facut intabularea. Buna gospodarire a mijloacelor materiale si 
financiare ale Comunitatii.S-a organizat o buna contabilizare si s-a urmarit economisirea 
banilor. Din pacate s-au redus veniturile obtinute prin donatii si sponsorizari, astfel incat 
va trebui sa apelam la subventii pentru echilibrarea bugetului din partea FCER, la ora 
actuala cheltuielile depasind cu mult veniturile. 

 Comunitatea a participat la manifestarile organizate de Consiliu Judetean Arges si 
primaria Pitesti: festval cultural multietnic, comemorarea holocaustului, o agapa 
evreiasca, concert cu oratoriul Iehuda Macabeul de Haendel, etc.. 

 S-au cultivat si mentinut relatii de prietenie cu celelalte minoritati entice si religioase din 
Pitesti 
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S-a cautat si s-a reusit atragera de noi membrii evrei sau cu ascendenta evreiasca. 
Principala lipsa din activitatea noastra consideram ca este aceia ca nu am reusit sa 
atragem in viata comunitara generatia tanara si cea de mijloc atata cata este. In incheiere, 
multumim F.C.E.R. si departamentelor sale care ne-au sprijinit in activitate, organelor 
locale. cu care am avut o buna colaborare si nu in ultimul rand enoriasilor care ne-au 
inteles si ne-au ajutat in masura in care au putut in munca noastra de zi cu zi. 
Presedinte Aurel Davidovici 
 
 
 
 
 
COMUNITATEA EVREILOR PLOIESTI        

In cursul anului 2013 in Comunitatea Evreilor Ploiesti s-au desfasurat numeroase 
activitati printre care: 

Organizarea sarbatorilor religioase-Rosh Hashana, Yom Kipur, Sucot, Hanuca, 
Purim, Pesah , Savuot etc.,cu prezentari ale sarbatorii atat din punct de vedere traditional, 
cat si religios si participarea rabinului Shaffer. 

Lunar sau ori de cate ori este cazul se tin iartzaituri dupa cei decedati . 
In fiecare an se comemoreaza ziua Holocaustului, cu invitatii catre oficialitatile 

orasului si judetului Prahova, cat si elevi din liceele prahovene. 
  Sarbatorim membrii Comunitatii care implinesc varste de peste 70 de ani .  

Periodic, se organizeaza activitati culturale prin participarea la concerte , piese de 
teatru sau vizite la muzee. Avem o buna colaborare cu Comunitatea Elena, impreuna cu 
care organizam diferite activitati culturale. 
Deasemenea, s-au facut vizite la domiciliile asistatilor. 

PRESEDINTE Ing. Adela Herdan 
 
 
COMUNITATEA EVREILOR RESITA 
Lucrari de intretinere cimitire:  

 In 2013 s-au curatat si ierbicidat cimitirele din Oravita si Resita, a ramas la Resita 
problema repararii monumentelor funerare. 

 Sinagoga din Resita a fost curatata, holul principal a fost renovat si s-a inaugurat Muzeul 
Comunitatii din Resita in acest hol. Acum sinagoga poate fi utilizata vara si vizitata 
permanent.( de remarcat ca de ziua holocaustului si chiar si in timpul anului avem destul 
de multi vizitatori, in octombrie acest an a fost un numar record cca. 60, care au 
apreciat arhitectura sinagogii si muzeul.  

  s-a motat in sala de rugaciuni instalatia de aer conditionat, donata de dl. Michael Selby 
prin intermediul d-nei prof. Bogdan, prietena a comunitatii noastre carora le multumim 
pentru generozitate. 
      Multumim conducerii FCER care a fost receptiva la problemele noastre si ne-a sprijinit. 
In domeniul asistentei sociale : 



87  
  

 a crescut numarul de asistati la 18(in prezent, datorita deceselor mai sant 15 asistati) 

 s-a introdus ajutorul gospodaresc prin angajarea a doua ingrijitoare. In prezent primesc 
ajutor gospodaresc 10 asistati. 

 Pentru asistatii care beneficiaza de ajutor gospodaresc s-a reusit o prima runda de 
inlocuire a aparatelor electrocasnice. 
  S-a organizat o masa rotunda cu cu tema “Evreii din Banatul Montan”in colaborare cu 
Muzeul Banatului Monta din Resita, Universitatea de Vest din Arad, Oficiul Arhivelor 
Statului din Caransebes cu participarea primarului Municipiului Resita dl. Mihai 
Stepanescu. 

 S-a organizat o lansare a celei de-a doua carti depre istoria evreilor din Resita scrisa de 
dl. Emeric Marosi cu titlul”DOMICILIUL FORTAT, FORMA PREGATITOARE A SOLUTIEI 
FINALE” , cu participarea dl. Presedinte al FCER, dl. Deputat Aurel Vainer, a primarului 
municipiului Resita dl. Mihai Stepanescu , in colaborare cu Universitatea de Vest din 
Arad . 

 S-a organizat primirea ambasadorului Statului Israel in Romania, excelenta sa Dan ben 
Eliezer impreuna cu sotia la Comunitatea Evreilor din Resita, ocazie cu care au vizitat si 
obiectivele turistice din zona Garana-Trei Ape.In urma discutiilor purtate de excelenta sa 
cu dl. Mihai Stepanescu, primarul municipiului Resita s-au inceput si eforturile de 
infratire a Municipiului Resita cu un oras din Israel. 

 S-a continuat traditia zilei portilor deschise in 8 octombrie, de ziua Holocaustului. 

 S-au primit vizite ale claselor de elevi din scolile resitene cu ocazia zilei holocaustului, 
chiar si doua grupe de la gradinita germana. 

 s-a organizat Ziua Varstnicului 

 s-a inceput colaborarea cu Forumul German 

 s-au organizat intalniri ale supravietuitorilor holocaustului cu elevi din Resita 
  Toate aceste actiuni s-au facut cu o larga participare a membrilor comunitatii ,carora 
vrem sa le multumim pentru participarea entuziasta si de asemenea au fost mediatizate 
corespunzator, reprezentantii presei au devenit vizitatori obisnuiti. 
   Pentru mentinerea vie a traditiei iudaice si a cultului mozaic se organizeaza saptamanal 
“kabalat sabat” se citeste pericopa saptamanii, iar pentru sarbatorile religioase s-au 
organizat ceremonii religioase festive. 
   Cu ocazia sarbatorilor religioase se fac si expuneri privind semnaificatia sarbatorilor si 
traditiile specifice fiecarei sarbatori. 
   De remarcat evenimentul deosebit creat de vizitele corului comunitatii din Timisoara 
organizate de d-na presedinte Luciana Friedman de Hanuca ,la ultima vizita a participat si 
rabinul Zvika Kfir din Israel.. 
 Deoarece nu avem oficiant ceremoniile religioase sant asigurate de conducerea 
Comunitatii. 
   O problema care a aparut in ultimul timp este realizarea minianului de sabat, deoarece 
cei care participau cu regularitate au inceput sa dispara rand pe rand. 
Obiective propuse pentru 2014. 
  Continuarea eforturilor pentru infratirea oraselor Resita cu Kfar Saba dib Israel, 
actiune demarata cu sprijinul si ajutorul d-lui presedinte Aurel Vainer. 
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  Continuarea activitatii de reparare si intretinere a cimitirelor din Bocsa si Mehadia. 
  Crestera numarului de asistati. 
  Montarea unei placi comemorative pe podul construit de evrei prin munca fortata in 
timpul holocaustului langa comuna Sasca Montana (podul jidanilor) 
  Marirea numarului de exponate la muzeul comunitatii.       
  Intensificarea activitatii cu persoanele varstnice, prin : 
-organizarea de intalniri  dupa modelul zilei varstnicului, 
-organizarea de deplasari la comunitatile din Timisoara si Lugoj cu ocazia sarbatorilor 
 Introducerea sinagogii in circuitul turistic si crearea de pliante care sa fie distribuite 
vizitatorilor. 
   Completarea lucrarilor de istorie a Comunitatii Evreilor din Resita cu ajutorulul ultimilor 
suprevietuitori ai Holocaustului cu relatari scrise si inregistrari video. 
Presedinte ing. Ivan Schnabel 
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COMUNITATEA EVREILOR SIBIU  
 
ACTIVITATEA COMUNITĂŢII IN PERIOADA APRILIE 2013-APRILIE 2014 
1.  Situaţia demografica in acest interval 

Anul Detalii Nr. 
membri 

Din care E Din care 
AE 

Din care 
NE 

Din care 
Simpatiz. 

2013 Com.Sibiu 53 23 10 12 8 
 Obst.Medias 13 10 2 1 - 
 T O T A L  66 33 12 13 8 
2014 Com.Sibiu 53 23 10 12 8 
 Obst. Mediaş 13 10 2 1 - 
 T O T A L  66 33 12 13 8 

 
Constatare: De la ultima analiza,situaţia demografica se menţine la fel. 
Analiza insa pe grupe de vârsta, a crescut ponderea varstnicilor,cum este si firesc, la grupa 
65-70 ani,fiind in prezent circa 13%,iar a celor de peste 70 ani, reprezinta 49%. Diferenţa 
de 38%, pune problem privind activităţile pe care le organizam si trebuie sa-i angrenam, 
deoarece majoritatea sun tori preşcolari sau şcolari de pana la clasa 3-a,iar restul sunt 
inca in activitate si au mai puţin timp disponibil,precum si faptul ca provin din casatorii 
mixte (mama neevreica) si participa in general la sărbători. -  Aceasta constatare ne-a 
determinat sa ne axam cu predilecţie pe activităţi la care vârstnicii sa poată răspundă si 
din care enumerăm câteva mai semnificative: ^Petrecerea tuturor sărbătorilor iudaice 
împreuna,la sediul Comunităţii (Hanuka,Purim,Sederul de Pesah,etc) 
* sărbătorirea zilelor onomastice la sediul Comunităţii (cu predilecţie a persoanelor care 
sunt singure, nu au familie) 
* organizarea periodica a vizionarii impreuna a unor spectacole de teatru sau concert la 
filarmonica,ingrijindu-ne de procurarea biletelor ca si transportul unora. 

* ajutor ,in a fi in măsura sa folosească util beneficiile acordate unora de către DASM 
(cumparaturile pe baza de tîchete de alimente, procurarea de 
medicamente,folosirea raţionala a ajutorului gospodaresc,vizita medicului de Comunitate 
la domiciliul asistaţilor ,cu indrumarile necesare,privind analize,modul de luare a 
medicamentelor,indrumari spre anumite consultatii,vaccinuri,etc) 
Desigur ca celelalte categorii de vârsta,inca in putere si cu servicii,nu au fost omisi,ei 
participând activ la unele din activităţile enumerate inainte, dar si contribuind la activităţi 
pe care le organizam,ca: 
-prezentarea unor realităţi din viata evreiasca a comunităţii, la Sinagoga noastră 
(actualmente monument istoric si obiectiv turistic al Sibiului) cu ocazia vizitelor anunţate 
de către grupe de elevi din şcolile sibiene,sau grupuri de turişti - prin agenţii cu care avem 
deja relatii,si cărora le prezentam de la caz la caz, din istoria comunităţii noastre, 
personalităţi de seama din rândul evreilor sibieni,care au avut contribuţii la viata urbei, 
semnificaţia sărbătorilor iudaice,calendarul evreiescdespre Holocaustul evreilor,etc. 
-Sinagoga a devenit un punct de atracţie pentru vizitatori,elevi din scoli atât cu ocazia 
celor amintite cat si pentru faptul ca anual se tin câteva concerte mai ales cu ocazia 
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festivalului internaţional de teatru din Sibiu,unele expoziţii itinerante cu tematica 
judaica,etc. 

2. Facem menţiunea ca viata comunitara,s-a desfăşurat fara sincope,in sensul celor pe care 
le enumerăm: 
controalele efectuate de către organele din Fedraţie si DASM,au constatat o grije 
deosebita in pastarea si gestionarea bunurilor,o corecta activitate financiar - contabila, 
eforturi de a menţine cimitirele active de la Sibiu si Mediaş - in limite decente. - Facem 
precizarea ca nn am rămas inchisi in cadrul strict al Comunităţii si ca am fost prezenţi in 
viata urbei,atât prin cele arătate ca le desfăşuram la Sinagoga,dar si prin unele articole 
sau intenvievuri in presa locala ( un am omis nici Realitatea Evreiasca),conferinţe in 
scoli,in special când se comemorează victimele Holocaustului si nu in ultimul rând când 
anul trecut i s-a decernat primarului Sibiului,Klaus lohanis,medalia "Prieten al 
Comunităţilor Evreieşti din România", sau invitarea reprezentanţilor celorlalte etnii Ia 
sărbătorile noastre iudaice. 
Evidenţiem ca avem o buna colaborare cu FCER si DASM, răspunzând in termen la 
obligaţiile noastre privind lucrările periodice sau care ni se cer cu termene precise. 

3. Ca o mare problema cu care ne confruntam nu de mult, este faptul ca prin decesul 
Oficiantului de cult,si in lipsa unui inlocuitor,nu mai reuşim sa ne desfăşuram o viata 
religioasa,măcar in zilele de shabat, atât din cauza arătata dar si prin faptul ca nici un 
reuşim sa întrunim un miniam. 

4. Pentru viitor - consideram ca axarea pe problematica celor enumerate,trebuie sa 
continue, viata comunitara trebuie sa pulseze si mai intens,bineinteles,abordand nu 
numai ceace a intrat in practica noastra,dar căutând sa ne diversificam activităţile. Nu 
am abandonat ca periodic sa apelam la un oficiant de cult din comunităţile 
apropiate,mentinand cat de cat spiritul religios. 
 
PREŞEDINTE: ing. Otto Deutsch 
 
 
 
 
COMUNITATEA SIGHETU MARMATIEI 
 
Comunitatea noastra.destul de restransa numeric ,are de ani de zile o activitate destul de 
sustinuta, pe care v -o preazentam succint: 
- pe linie de CAPI:incasam si viram cota de chirii incasate.Cautam sa obtinem prin procese 
noi chiriasi.(revendicari), fara sa ne suprapunem pe activitatea fundatiei Caritatea: cu 
aceasta nu prea colaboram. 
 In limita fondurilor alocate efectuam reparatiile propuse. Cautam sa intretinem in 
conditii cat mai corespunzatoare cimitirele din zona. 
_colaboram bine cu serviciul Contabilitate, nu inregistram datorii fata de FCER si nici fata 
de stat. 
-Avem o buna vanzare de carti editate de ed, Hasefer,ne decontam lunar cuRRE. 
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Avem sprijin operativ din partea DASM, ajutam asistatii nostri cat mai prompt posibil. 
Colaboram cu AERVH, Claims Conference,cu celelalte comunitati din tara dar si din 
strainatate. 
Activitatea religioasa lasa de dorit caci nu avem oficiant de cult permanent. 
Proiecte de viitor:in orice activitate exista loc de mai bine! 
Colaboram bine cu oficialitatile locale si cu celelalte etnii,primim sprijin de la conducerea 
FCER si de la compartimentele aferente. 
Referitor la comemorarea a 70 de ani de la deportarea evreilor din Ardealul de nord spre 
lagarele naziste de deportare, cu sprijinul horthistilor maghiari: 
Actiunea va avea loc in perioada 16-19. 05.2014 in municipiul Sighet. 
Intentionam sa amenajam un muzeu al evreilor din MM istoric la etajul templului sefard 
Visniter klaus . 
Speram ca FCER sa ne aloce fondurile necesare iar Muzel Holocaustului sa ne doteze cu 
obiecte de muzeu. 
 
PRESEDINTE ING. MARKUS HARI. 
 
COMUNITATEA EVREILOR SUCEAVA 
 
Pe parte administrativă  

 Vizita domnului Ambasador al Statului Israel, care a ținut un discurs la sediul 
comunității  

 Reparații la una dintre sinagogile din Câmpulung Moldovenesc  

 Deschiderea reparațiilor la sinagoga Gah din Suceava și la sinagoga din Gura 
Humorului 

 Dl. Dr. Vainer si Marcovici au vizitat comunitatea, mergând și la Primăria din Gura 
Humorului pentru un parteneriat între comunitate și primărie  

 Celebrarea tuturor sărbătorilor  

 Participarea la activități în comunitate, pe diferite teme, cum ar fi cele organizate de 
JCC – Bereshit  

 Apariții la radio și tv, explicând despre tradițiile evreiești  

 În fiecare an, participare la programul ”Paște în Bucovina”, acțiune a Consiliului 
Județean: expoziții de pictură, de carte, etc.  

 Rugaciuni de două ori pe săptămâna. 

  
PRESEDINTE Sorin Golda 

 
COMUNITATEA EVREILOR TÂRGU MUREŞ 
 

În perioada aprilie 2013 și până în prezent, comunitatea din Tîrgu-Mureș a 
continuat și-a continuat activitatea pe planul asistenței, a păstrării identității iudaice, 
încercând să asigure soluționarea problemelor financiare și administrative.  
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1. În ceea ce privește veniturile financiare, ale comunității, strâns legate de cele 
ale Federației, ele s-au stabilizat din păcate la un nivel scăzut, pierderii a doi chiriași 
importanți, AAGES și TVR. Comunitatea a anunțat continuu locațiile libere, dar până 
acum nu s-au preyentat client serioși. În plus, prin plecarea AAGES, suntem in curs de 
realizare al unui nou record de energie electrică (pe cheltuiala AAGES), pe care il dorim 
sa fie terminat la sfârșitul lunii mai. 

Deasemenea am finalizat dosarul referitor la fostul chiriaș Petraș Geza, pentru 
darea sa in judecată în vederea recuperării daunelor aduse nouă. 

Am introdus incălzirea cu central de apartament în două apartamente, prin plata 
in avans, din fondurile proprii ale comunității și am modernizat în regie proprie alte două 
apartamente. 

 Pe plan inițiativelor culturale, am câștigat un grant pentru finanțarea realizării unui 
proiect de monument pentru cei 341 de copii, elevi ai fostei școli evreiești de pe str. Horia. 
Suntem în faza de redactare a unui grant pentru repararea, conservarea sinagogii, inclusiv 
inființarea unui muzeu în holul sinagogii. Contăm pe ajutorul active al FCER, pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate, unul din documentele strict necesare proiectului. 
Semnalăm că vom acoperi in mare parte din fonduri proprii contribuția proprie a 
comunității. 

Referitor la problema conservării cimitirelor, semnalăm faptul continuăm 
activitatea de fotografiere a pietrelor funerare, și de digitalizare a evidenței cimitirelor, 
proiect pe care l-am anunțet anul trecut. Astfel sunt deja postate pe web, înafară de 
cimitirele de la Tg-Mureș, și cimitirele de la Toplița, Reghin și Nazna I. Legat de aceasta, 
am depus la conducerea Federației in oct.2013 un proiect cu acoperire națională, 
proiectul presupunând cooperarea comunităților, unele din ele pornind deja astfel de 
proiecte locale. În acest mod putem da localităților unde sunt cimitire un instrument de 
atragere a unor fonduri pentru îngrijirea acestor cimitire, pe lângă aspectul cel mai 
important, conservarea patrimoniului istoric al Comunităților evreiești din România. 
 O problemă deosebită o constituie asigurarea serviciului religios: am inițiat u dialog 
periodic cu d-l rabin Rafael Shaffer, pericopele săptămânale pe care ni le trimite ajung la 
particibanții la Șabat. Deasemenea vrem să organizăm cu ajutorul domniei sale un curs 
de educație iudaică pentru pregătirea a doi oficianți de cult. realități din țară, sau poate 
subsemnatul nu a avut acces la dialogul asupra acestot chestiuni, de care sunt preocupați 
nu puțini dintre membri comunităților evreiești din România. 
 Mulțumesc personal conducerii FCER pentru înțelegerea manifestată in rezolvarea 
cererilor CE Tg-Mureș. Cerem și in continuare ajutor in disiparea informațiilor referitoare 
la proiecte europene sau similar, în acest mod putând accesa fonduri, ceea ce inseamnă 
și un sprijin indirect, desigur limitat și pentru FCER. 
 Referitor la probleme în care solicităm ajutorul FCER: 

1. Am depus la d-l vicepreședinte ing. Schwartz Paul o cerere pentru a interveni pe 
lângă "Caritatea", privitor la imobilul fostei scoli evreiești, in sensul că la valorificarea ei 
să se țină seama de dorința CE Tg-Mures pentru ridicarea unui monument. Reiterăm 
cererea noastră.  
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2. Înțelegem că conform statului "Caritatea", FCER administrează parte din încasări, 
dar fiind vorba de bunuri immobile din proprietatea comunității locale, datorată 
evreiimii locale, unde există o comunitate viabilă, trebuie să existe o prevedere care să 
asigure o o cotă minima deținătorului initial.  

3.  
PREȘEDINTE Dr. Dub Vasile 
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COMUNITATEA EVREILOR TULCEA 
 
I.ACTIVITATI de REPARATII si CONSTRUCTII ale obiectivelor evreiesti din Tulcea si judetul 
Tulcea 
1.Continuarea reparatiilor la Sinagoga(Templul Coral),din Tulcea.In prezent, 6 aprilie 
2014, se lucreaza la interioare (vopsitorie,instalatii electrice si termice,usi si scari 
interioare). A fost construit un zid de sprijin in spatele Sinagogii,a fost efectuata 
racordarea instalatiilor termice interioare la sursa de apa,au fost extrase radacinile de 
copaci de la baza scarilor. Au fost executate total lucrarile de reparatii si vopsitorie a 
exteriorului si au fost montate ferestre circulare, noi,la etaj. 
2.A fost executat un gard nou,din panouri de plasa zincata,pe o latura de cca. 50 ml,la 
cimitirul din Sulina si au fost executate lucrari de defrisare si curatare a unor monumente 
funerare.Precizam faptul ca de cativa ani de acest cimitir are grija domnul profesor Lavric 
Valentin,care impreuna cu elevi de la Liceul “Jean Bart” din Sulina,executa lucrari de 
intretinere,vopsire a gardului,defrisari,etc. 
3.Au fost continuate si finalizate lucrarile de reparatii la cimitirul “vechi”,de pe strada 
Corneliu Gavrilov nr.175,Tulcea(acoperis pavilion intrare,poarta noua la intrarea 
principala,montare gresie antiderapanta la intrare-strada). 
II.ACTIVITATI CULTURALE 
1.Lansarea romanului “Domnisoara”,editia a II-a,scris de actorul Carol Feldman, originar 
din Tulcea, care traieste in Israel. La invitatia domnului Primar al Municipiului Tulcea, 
domnul dr.ing.Constantin Hogea,la data de 22 mai 2013,in foaierul teatrului “Jean Bart”,o 
delegatie de la FCER, condusa de domnul Presedinte, dr.Aurel Vainer, a participat la 
prezentarea acestui roman de mare succes. A doua zi, 23 mai,acest roman a fost lansat si 
la Sulina.( http://www.jewishfed.ro/index.php/galeria-video-mainmenu-120/1318-22-
mai-2013-lansarea-romanului-qdomnisoaraq-carol-feldman-tulcea). 
2.Participarea ansamblului de dansuri israeliene,”Hora”,la Festivalul Filmului 
Interetnic,pentru a IV-a oara,incepand cu anul 2010.In ultima zi a festivalului,28 iulie 
2013,grupul “Hora” a prezentat un program de dansuri care a “cucerit” publicul tulcean. 
3.Cu ocazia “Zilei Minoritatilor Nationale-Multietnic 2013” ,18 decembrie 
2013,presedintele Comunitatii a prezentat un film referitor la obiectivele evreiesti din 
Tulcea si activitati culturale,pe scena teatrului “Jean Bart” din Tulcea.Presedintele 
Consiliului Judetean Tulcea,a decernat o diploma de onoare presedintelui comunitatii 
noastre,Faimblat Solomon. 
III.Activitatile religioase au fost efectuate la sediul Comunitatii,ultima fiind de Purim 
5774,16 martie 2014. 
PRESEDINTE Ing.Faimblat Solomon  
 
 
 
 
 
 

http://www.jewishfed.ro/index.php/galeria-video-mainmenu-120/1318-22-mai-2013-lansarea-romanului-qdomnisoaraq-carol-feldman-tulcea
http://www.jewishfed.ro/index.php/galeria-video-mainmenu-120/1318-22-mai-2013-lansarea-romanului-qdomnisoaraq-carol-feldman-tulcea
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Viaţa în comunităţile evreieşti din România și activitatea  
Compartimetului de Relații Intercomunitare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru realizarea acestui material s-au primit informări de la  de comunităţile din tara, nu 
s-au primit materiale de la CE Brasov, CE Radauti, CE Timisoara. 
 
 
 
 

ANALIZA  S.W.O.T. 
A ACTIVITĂŢII  ÎN COMUNITĂŢILE EVREIEŞTI 

 
 
 

Punctele tari sunt determinate de factori interni, care ţin de buna funcţionare a comunităţii. 
Punctele slabe sunt determinate de factori interni. 
Oportunităţile sunt derivate din factorii externi  
Ameninţările sunt derivate din factorii externi  
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  PASTRAREA SI CONSERVAREA IDENTITATII ŞI 
CULTURII IUDAICE  

  Un număr important de comunităţi ale evreilor – 
38, din care, cu activitate susţinută 28 

 celebrarea sărbatorilor din calendarul iudaic, în 
toate comunitaţile din ţară cu invitarea multor 
prieteni ai comunităţilor 

 cursurile de Talmud Tora care asigură cunoaşterea 
şi păstrare identităţii evreieşti, precum şi diverse 
cursuri organizate de Cancelaria Rabinică pentru 
personalul de cult 

 evenimente menite să prezinte istoria 
Holocaustului şi să comemoreze victimele 

 punerea in valoare a sinagogilor  
 existenţa a 12 ansambluri corale care au in 

repertoriu muzica evreiasca precum si a 3 formaţii 
de muzică Klezmer 

 organizarea de conferinţe de popularizarea 
culturii si identităţii iudaice 

 evenimente care să prezinte carţi, autori, artişti, 
etc 

 interesul şi activitatea deosebită în domeniul 
asistenţei medicale şi sociale în aşa fel încât 
membrii comunităţilor să ducă o viaţă decentă 

 existenţa JCC – cu activităţi interesante pentru 
toate categoriile de varstă şi socio-profesionale 

  existenţa şi utilizarea sistemelor IT in comunicare 
 Deplasările în comunităţi a Preşedintelui FCER a 

fost un bun prilej de a îmbunătăţi relaţia 
comunitate – autorităţi. 
 existenţa de spaţii neutilizate eficient – 

sinagogi, care pot fi locuri de desfăşurare, in 
parteneriat, a unor activitaţi culturale, sociale 

 
 

 BUGETUL LIMITAT DE CARE 
DISPUNE COMUNITATEA 

 Posibilităţi reduse de motivare 
financiară a personalului şi de 
atragere a personalului cu 
pregătire corespunzătoare 

 fonduri reduse pentru a întreţine 
cimitirele evreieşti. Nevoia de 
fonduri importante pentru 
repararea gardurilor şi defrişări 

 lipsa unor fonduri pentru 
repararea sinagogilor din ţară, în 
vederea introducerii acestora in 
circuitul turistic si cultural  

 
 Scăderea demografică 
 număr redus de bărbaţi evrei, 

greutăţi pentru minian 
 număr relativ redus al populatiei 

de vârstă mijlocie din 
comunităţile evreieşti, care 
poate avea grijă de evreii vârstici  

 număr relativ redus de evrei, 
care să poată sprijini activitatea 
comunităţii, în multe dintre 
comunităţile din ţară 

 capacitate redusă de 
popularizare a acţiunilor 
comunitare în media 

 în unele localităţile unde nu mai 
sunt evrei, lipsa unor 
parteneriate cu administratiile 
publice locale, in temeiul legii 
215 din 2001, privind 
administratia publică locala, 
pentru reabilitarea şi 
conservarea obiectivelor iudaice 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 utilizarea şi valorificarea de fonduri 
atrase, de la bugetul local sau de 
stat şi alte surse, inclusiv cele 
structurale 

 o bună colaborare cu administraţiile 
locale rentru renovarea unor 
sinagogi, (capele de la cimitire) şi 
intretinerea unor cimitire  

 atragerea de fonduri pentru 
amenajarea cimitirelor, reparararea 
şi consolidarea sinagogilor 

 existenţa unui suport media – 
Realitatea Evreiasca – poate asigura 
vizibilitatea în afară a  FCER, precum 
şi situl FCER 

  interesul tot mai crescând al 
neevreilor pentru valorile spirituale 
si traditiile iudaice 

  parteneriate cu ONG-uri, asociaţii şi 
fundaţii pentru realizarea de 
proiecte şi activităţi 

 participarea la proiecte interetnice 
care includ minorităţiile din România.– 
de exemplu, festivaluri locale sau 
naţionale, pentru asigurarea unei 
vizibilităţi în afară a Comunităţilor şi a 
FCER  
 existenţa unui instituţii culturale, 

filarmonici, teatre etc. care să 
promoveze cultura iudaică 

 

 Criza economica, a avut 
repercusiuni grave asupra 
capacităţilor financiare ale 
comunităţilor 

 Incasarea dificila a chiriilor, 
gasirea dificila a unor noi 
chiriasi pentru spatiile libere 

 Majorarea, aproape dublarea, 
preţurilor la utilităţi şi 
creşterea costurilor cu alte 
servicii au creat dificultăţi 
financiare 

 Degradarea patrimoniului 
sacru din cauza vârstei şi 
condiţiilor meteorologice 
extreme 

  Asimilarea populaţiei evreişti 
prin căsătorie  

  Comunicarea dificilă cu unele 
autorităţi locale în vederea 
obţinerii sprijinului pentru 
rezolvarea unor probleme 
specifice 

  Existenţa unor organizatii cu 
caracter antisemit 

 Existenţa unor aşa zise culte 
care promoveaza o falsă 
identitate  iudeo/creştină ( 
Evreii pentru Iisus, Evreii 
Mesianici).  

 
 

Pe baza informaţiilor primite, a unor comunicări telefonice, materiale din mass 
media, a rezultat că s-au realizat paşi importanţi în viaţa comunitară.  

 O prioritate pentru toate Comunităţile o constituie păstrarea şi conservarea 
tradiţiilor religioase iudaice, prin participarea la slujbele de Şabat, vineri seara, sâmbătă 
dimineaţa şi de sărbători. 
 În 28 de Comunităţi, faţă de 24 anul trecut, se organizează festivităţi de sărbători, 
celebrând toate sărbătorile şi, în 34 de comunităţi se celebrează o parte din sărbători, la 
care participă membrii comunităţilor, precum şi invitaţi, atât din administraţia publică 
locală, cât şi personalităţi locale.  
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Viaţa religioasă ocupă un loc important în preocuparea presedinţilor comunităţilor 
evreieşti din România. Cu tot efortul lor, din păcate, la rugăciuni, nu este întrunit minianul 
de sărbători, în cca. 10 dintre Comunităţi.  

Conform celor relatate de dl. Presedinte Kopelmann, în premiera, s-a intrunit primul 
Tribunal Rabinic cu sediul in Oradea, cu judecători oficiali din Israel, care funcţionează in 
afara Israelului, unde au avut deja loc primele convertiri de care au beneficiat pana in 
prezent noua persoane si familiile lor din comunităţile evreieşti din: Oradea, Timişoara si 
Sighet, urmând in continuare amplificarea si extinderea acestora pentru toţi cei care 
solicita, se pregătesc temeinic si doresc a deveni evrei, obţinând, după verificări si 
examinări riguroase, acte valabile in toata lumea, inclusiv recunoscute in Israel. 

In analiza de mai sus, faţă de anii trecuti, se remarca o imbunatatire a relatiilor cu 
autoritatile locale, acestea finantand renovarea sau repararea mai multor sinagogi: Deva 
de la C.J. Hunedoara; s-au obtinut fonduri pentru  acoperişul si exteriorul sinagogii din 
Haţeg, la Oradea, intr-un parteneriat cu primaria pentru accesarea de fonduri europene. 
Totodată, se remarca interesul multor presedinti de comunitati de a accesa fonduri din 
alte surse: Bacau, Tg. Mures, Botosani, Oradea, Deva, Resita, Arad, Satu Mare.  

Conducerile comunităţilor şi-au intensificat eforturile pentru: 
- întretinerea şi repararea sinagogilor:  

 La CE Oradea: Finalizarea tuturor lucrărilor exterioare la Sinagoga Mare Ortodoxa din 
incinta Comunităţii, finanţare F.C.E.R. si C.E.Oradea. Începerea si delurarea lucrărilor de 
consolidare si restaurare a Sinagogii Neologe din fonduri Europene nerambursabile 
(circa 1,5 mii. EUR) cu destinaţia: Centrul Religios Iudaic si Centrul Multicultural si 
Artistic, precum si Centrul de Informare si Prezentare Turistica pentru zona Oradea, 
judeţul Bihor si munţii Apuseni. De asemenea, consolidarea si restaurarea Sinagogii 
Ortadoxe de pe str. Primăriei din fondurile Congresului SUA si ale Muzeul Tarii Crisurilor, 
având ca destinaţie Muzeu al Populaţiei Evreieşti din Oradea si judeţul Bihor. 

 La CE Bucuresti, s-a  redeschis Sinagoga Mică din Templul Coral 

 La CE Alba Iulia, continuarea renovarii sinagogii 

 La Suceava, reparații la una dintre sinagogile din Câmpulung Moldovenesc, deschiderea 
reparațiilor la sinagoga Gah din Suceava și la sinagoga din Gura Humorului 

  La CE Piatra Neamt, s-au facut reparatii la Sinagoga „Leipziger”, precum si reparatii la 
acoperisul Sinagogii „Meseriasilor” din Targu-Neamt; 

 La CE Resita, Sinagoga a fost curatata, holul principal a fost renovat si s-a inaugurat 
Muzeul Comunitatii din Resita in acel hol; 

 La CE Arad s-a renovat, din fonduri proprii, curtea interioara a sinagogii neologe 

 La CE Tulcea se finalizeaza renovarea sinagogii 

 La CE Galati s-a incheiat renovarea sinagogii 

 CE Cluj - Începerea renovării, reabilitării sinagogii „Templul Memorial al Deportaţilor” 
din str. Horea.  

 La CE Lugoj, s-au reconstruit cele doua turnuri de la fatada si s-a reparat fatada 
Sinagogii; aceste lucrari au fost finantate din alocatii FCER si fonduri proprii. 

 La CE Satu Mare a consolidat Sinagoga Mica si pardoseala Sinagogii Mari si o parte din 
exteriorul Sinagogii Mari, cu fonduri din sponsorizari 
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În majoritatea comunităţilor se depun eforturi pentru întreţinerea sinagogilor. 
 
Întreţinerea cimitirelor. 
In toate comunitatile, s-au intreprins lucrari de eliberare a cimitirelor de vegetatia 
abundenta 

 CE Arad: executarea, din fonduri proprii, a cca. 1000 ml. alei la cimitirul neolog vechi 
 La CE Bucuresti: s-au realizat lucrari ample de refacere a aleilor din cimitire 

 CE Baia Mare: s-au refacut garduri  

 CE Botosani: la cimitirile din Bucecea, Frumuşica şi Botoşani, s-a făcut consolidarea 
gardurilor 

 CE Piatra Neamt: realizarea de reparaţii capitale la capela din cimitirul nou din Piatra-
Neamţ (str. Petru Movilă); reparaţii curente pe o porţiune de 40 m a gardului din spatele 
cimitirului nou (str. Petru Movilă Piatra-Neamţ),  executarea documentatiei cadastrale la 
cimitirele din Piatra-Neamţ (str. Orhei şi str. Petru Movilă) şi la cimitirul din Târgu-
Neamţ; 

 CE Bistrita: s-au trecut in evidenta inca doua cimitire, in localitatile Cepari si Micestii de 
Campie 

 CE Cluj: reabilitarea celor patru cimitire evreieşti din Cluj, împreună cu digitalizarea 
mormintelor 

 CE Lugoj: la cimitir s-au inceput lucrarile de reparatii si reconstructia magaziei, din 
caramida si lemn, si a grupului sanitar, din fonduri proprii, lucrare ce va continua in 
2014. 

 CE Satu Mares-a refacut o perte din gardul cimitirului 

 CE Roman se preocupa de obtinerea actelor pentru cimitirele din Bara si Bozienii 

 S-a continuat, in unele comunitati, si in altele s-a initiat introducerea monumentelor 
funerare din cimitirele evreiesti intr-un format digital: CE Alba Iulia, Arad, Cluj, Tg. 
Mures.  

 Printre problemele cu care se confrunta aproape toate comunitatile,  se remarcă 
intretinerea  gardurilor de la cimitire si eliminarea surplusului de vegetatie: Braila, 
Craiova, Husi, Roman, Bacau, Dej, Dorohoi, Iasi, Ploiesti, Sighetu Marmatiei, Sibiu si 
altele. 
Intretinerea sediilor comunitare si a altor obiective din patrimoniu 

 La CE Arad: 
-  Extinderea curtii interioare a Caminului de Varstnici si amenajarea unui parculet dotat 

cu mobilier de gradina. 
- Renuntarea la termoficarea centralizata si introducerea, din fonduri proprii, a doua 

centrale pe gaz la caminul de varstnici. Masura a dus la cresterea confortului termic, dar 
si la reducerea cheltuielilor de regie (DASM a contribuit ulterior cu 20% din valoarea 
lucrarii). 

- Achizitionarea, din fonduri proprii, a unei autoutilitare destinate aprovizionarii 
caminului si a restaurantului ritual, cat si pentru transportul meselor la domiciliul 
asistatilor (Ulterior FCER + DASM au contribuit cu 4000 + 4000 lei). 

 La CE Barlad s-a renovat sediul comunitatii 
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 La CE Botosani s-a montat la sediul comunităţii o centrală termică, din venituri proprii şi 
sponsorizări 

 La CE Galati s-a finalizat refacerea cantinei 

 CE Bucuresti a inaugurat o noua piaţetă în fata Sinagogii Mari si dezvelirea Plachetei pe 
care este gravat chipul fostului Rabin Sef al Romaniei, Dr. Alexandru Safran 

 CE Cluj: Inaugurarea unui monument de comemorare a Holocaustului, amplasat pe 
domeniu public, conceput de artistul Löwith Egon Mark (împreună cu Primăria şi 
Consiliul Municipal, Reabilitarea Monumentului Deportaţilor, din cimitirul evreiesc din 
Calea Turzii 154-56, reprezintă primii paşi pentru înfiinţarea complexului „Centrul 
Cultural Evreiesc” în incinta clădirilor din curtea sinagogii. 

 CE Falticeni: S-a asigurat  refacerea unor monumente funerare 

 CE Oradea: execuţia si finalizarea Cantinei Restaurant Ritual, aliniata la ultimele norme 
Europene, asigurandu-se si un grad sporit de confort si calitate, pe langa modernizarea 
dotării bucătăriei si introducerea gazului metan. 

 CE Lugoj: refacerea teracotei 

 CE Tg. Mures: a obţinut un grant pentru finanțarea realizării unui proiect de monument 
pentru cei 341 de copii deportaţi, elevi ai fostei școli evreiești de pe str. Horia. 

 CE Tecuci s-a renovat sediul comunitatii, s-a inlocuit gardul sediului comunitatii 

 CE Satu Mare s-a reabilitat incalzirea sediului 

 Printre problemele cu care se confrunta aproape toate comunitatile este finalizarea 
obtinerii actelor pentru sinagogi si cimitire. 

Detaliile sunt cuprinse in raportul CAPI. 
 
 Au fost apreciate vizitele conducerii FCER, a domnului Preşedinte, deputat Aurel 
Vainer, în Comunităţi, ceea ce a contribuit de multe ori la imbunatatirea relatiilor cu 
autorităţile locale. 

Vizitele rabinului Schaffer in multe comunităţi au fost şi ele menţionate ca 
binevenite. 

In anul care a trecut, ambasada Statului Israel în România şi-a intensificat relaţia cu 
comunităţile din România printr-o serie de vizite ale Excelenţei Sale, domnul Ambassador 
Dan Ben Eliezer, la Resita, Suceava, dar şi datorită participării domniei sale la majoritatea 
sărbătorilor  la CE din Bucuresti. 

Asistența socială este o preocupare prioritară a comunităților, pentru creșterea 
calității vieții asistaților. A avut loc o creştere a numărului de persoane asistate şi/sau a 
serviciilor pe care aceste persoane le primesc, în special ajutorul gospodăresc. Asistenţa 
medicală, prin medicii de la Comunitate, a contribuit la menţinerea unei stări de sănătate 
mai bună a membrilor Comunităţilor, fiind menţionată, de asemenea, în toate rapoartele 
Comunităţilor unde există acest tip de asistenţă.  
 

Există o bună relaţionare între Comunităţi, prin vizitele reciproce prilejuite de 
sărbători: membrii Comunităţii Lugoj şi ai Obştii Caransebeş obisnuiesc să-şi petreacă 
unele sărbători la CE Lugoj sau Timişoara, membrii Comunităţii Satu Mare au fost la 
Oradea, membrii din obştea Medias merg de obicei la Sibiu, membrii CE Arad au facut o 
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vizita la Bekescsaba, Ungaria; Membrii CE Timisoara viziteaza de sarbatori CE Resita, 
Mebrii CE Dorohoi viziteaza de sarbatori CE Botosani, Membrii CE Alba Iulia au vizitat CE 
Cluj. De Hanuca grupuri muzicale din Bucuresti,Oradea si Timisoara au realizat peripluri 
in comunitati din zona. 

În unele Comunităţi, Sinagoga a devenit locul în care au loc evenimente culturale 
deosebite; la Arad, Târgu Mures, Focşani, Dej, Bistrita, Brasov, Botoşani, Braila, Piatra 
Neamţ, Bistriţa, Satu Mare, Sibiu, Roman, Ploieşti, Bucureşti au avut loc concerte de 
muzică sinagogală, Klezmer sau muzică clasică, lansări de carte, conferinte evenimente 
care aduc împreună membrii comunităţilor si fac cunoscuta cultura si identitatea iudaica 
in orasele respective. 
 
Importante activităţi şi acţiuni cultural – educaţionale au avut loc în diverse comunităţi: 
 

• Existenţa şi activitatea grupurilor de klezmeri Iasi, Cluj, Oradea, Brasov, 
Bucuresti, ocazional, în alte 3 comunităţi 

• Existenţa a 12 ansambluri corale. 
• Organizarea de seri culturale în care sunt promovate muzica şi poezia 

evreiască, autori evrei din România sau evrei de origine română. 
• În majoritatea comunităţilor au avut loc evenimente prilejuite de ziua 

europeană a culturii iudaice, prin organizarea vizitarii sinagogilor, precum şi 
alte evenimente. 

• Organizarea şi vernisarea de expoziţii de autori evrei 
• Organizarea de concursuri pentru elevi, atât despe Hocolocaust, cât şi despre 

sărbătorile evreiești, precum și concursuri de pictură pentru elevi, la Focșani. 
• Existenţa JCC Bucuresti şi JCC locale: Oradea, Iaşi, Timişoara, dă un imbold 

vietii comunitare, unelele din actiuni fiind foarte apreciate, ex. KESHET 
• Promovarea muzicii evreieşti în cadrul şcolilor și liceelor de muzică, prin 

organizarea împreună cu acestea de concerte de sărbători și nu numai: 
Ploiesti, Târgu Mureș, Arad, Piatra Neamţ, etc. 

• Pentru cinstirea memoriei victimelor Holocaustului şi combaterea 
antisemitismului şi a negaţionismului Holocaustului, majoritatea Comunităţilor 
– 26 – au întreprins activităţi în cadrul şcolilor, prin organizarea de vizite ale 
grupurilor de elevi cu ocazia zilei comemorării Holocaustului, zilele culturii 
iudaice, etc. 

• CE Arad a organizat un miting in piata centrala a orasului in sustinerea Statului 
Israel. Conform celor spuse de domnul Preşedinte Schlesinger, a fost (din 
pacate) singurul oras din Romania unde s-a intamplat asa ceva. 

• In multe comunităţi s-au susţinut conferinţe, în şcoli, privind comemorarea 
victimelor Holocaustului; s-a organizat vizitarea de grupe de elevi la sinagogi, 
unde li s-au vorbit despre istoricul comunităţii evreieşti, aportul ei la 
comunitatea locală; li s-au prezentat semnificaţia sărbătorilor iudaice, date 
despre calendarul evreiesc, creând un minunat mediu de cunoaştere 
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reciprocă. Se remarca aici CE Focsani, care are o colaborare constantă cu 
multe şcoli. 

• In micul sediu al CE Constanta au avut loc conferinte pe teme istorice si 
religioase 

• Realizarea de parteneriate cu instituţii de cultură şi învăţământ pentru 
realizarea de acţiuni: 

 CE Alba Iulia cu Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie a Facultății de 
Istorie și Filologie a Universității “1 Decembrie 1918”, despre cimitirele evreiești 
arondate comunității noastre și despre renovarea sinagogii. 

 CE Arad Colaborare cu Centrul de Studii Iudaice. Cu ocazia implinirii a 10 ani de 
functionare a Centrului, instituţia a primit numele de "Academician Nicolae Cajal", 
dezvelindu-se si un bust al profesorului Cajal. 

 CE Resita cu Muzeul Banatului Montan din Resita, Universitatea de Vest din Arad, 
Oficiul Arhivelor Statului din Caransebes 

 CE Piatra Neamt cu Filialei UAP Neamt, Uniunea Scriitorilor din Romania, Uniunea 
Artistilor Plastici, Directia pentru Cultura Neamt, Liceul de Arta „V. Brauner” din 
Piatra-Neamt 

 CE Focsani cu Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Casa de Cultură a 
Sindicatelor ”Leopoldina Bălănuță” din Focșani, Teatrul Municipal „Mr. Gh. 
Pastia” din Focşani, Casa de Cultură „Constantin C. Giurescu“ din Odobeşti, Liceul 
Teoretic „Duiliu Zamfirescu” şi Liceul Tehnologic din Odobeşti, Colegiului Tehnic 
„Gheorghe Asachi“ din Focşani, Colegiului Naţional „Alexandru Vlahuţă“ din 
Rîmnicu Sărat, Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Panciu. 

 CE Craiova  cu Facultatea de Istorie Craiova ; 

 CE Cluj cu Muzeul de Artă din Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, aici se 
remarca sesiunea stiintifica anuală 

 CE Oradea cu Universitatea a organizat o sesiune stiintifica 

 CE Bacau si Asociatia Cultul Eroilor 
Toate comunităţile au avut colaborări cu scoli si licee diverse evenimente.  

 
Sef  Birou Relatii Intercomunitare 
Mirela Asman 
 


