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1.Introducere
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În cele ce urmează vă informăm asupra principalelor preocupări ale Comitetului de
Conducere al C.E.B. aferente perioadei parcurse de la alegerile din luna mai 2013 până la
prezentele așegeri (mai 2019).
Precizăm şi cu această ocazie că, în baza programului propus la alegerile din luna mai
2013, activităţile întreprinse şi măsurile adoptate în acest interval de timp au vizat ca
acţiunile C.E.B. să fie direcţionate prioritar în interesul şi în sprijinul membrilor săi, ca atare,
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 mandatului, prezentăm un bilanţ
al activităţii aferent celor șase ani de mandat, cu plusuri şi minusuri.
2.Management
2.1. Ca urmare a schimbării managementului în anul 2013, actuala conducere aleasă,
pe lângă asigurarea continuităţii activităţilor curente şi rezolvarea operativă a sarcinilor nou
apărute, a acţionat prin măsuri suplimentare, de ordin administrativ şi organizatoric,
destinate restabilirii echilibrului financiar. Astfel, măsurile imediate au fost direcţionate spre
monitorizarea completă şi integrală a încasărilor băneşti, simultan cu reducerea
cheltuielilor, vizând în mod special evitarea derapajelor financiare, micşorarea şi stingerea
deficitelor, situaţie devenită edificatoare în acest sens, începând cu anul 2014.
Privitor la măsurile de ordin managerial, administrativ şi organizatoric, vă informăm
că în fiecare an, Comitetul de Conducere a analizat periodic, în şedinţele de lucru lunare,
componentele veniturilor şi a cheltuielilor astfel încât, prin masuri succesive dispuse să se
creeze cadrul optim pentru maximizarea veniturilor şi diminuarea constantă a cheltuielilor.
Aşa cum am prezentat şi la precedenta Adunare Generală, economia medie anuală de
85 mii lei (constând în indemnizaţiile achitate şi diverse protocoale ale conducerii
anterioare) s-a menţinut şi în perioada ce a urmat, membrii comitetului îndeplinind atribuţiile
cu titlu voluntar. Preocuparea Comitetului de Conducere a fost constant direcţionată pe
supravegherea şi reducerea cheltuielilor, implicit pe stoparea creşterii deficitului,
concretizate in rezultatele finale ale exerciţiilor financiare parcurse.
În anul 2017, astfel cum s-a hotărât în cadrul Adunării Generale din data de 2 iulie, a
avut loc o restructurare a managementului prin desemnarea persoanelor care să asigură
interimatul pentru funcţiile de conducere alese, din rândul celorlalte persoane alese în
structura Comitetului de Conducere, respectiv pentru funcţiile de Vicepreşedinte (demisie) şi
de Secretar (potrivit art.77 lit.e din Statut – din motive de sănătate, aflându-se în
imposibilitatea exercitării funcţiei pe o durată mai mare de 6 luni), în conformitate cu
prevederile Statutului F.C.E.R.-C.M., recunoscut prin H.G. nr.999/2008, cu modificările şi
completările ulterioare. Totodată s-a hotărât prelungirea cu 24 de luni a mandatului
organelor de conducere alese. De subliniat că, până în prezent, Comitetul de Conducere a
funcționat cu un număr restrâns de membri, ceea ce a impus o redimensionare a activităților
aferente fiecărui membru al Comitetului de Conducere.
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2.2. 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. După definitivare, Statutul a fost înaintat organelor abilitate,
inclusiv Secretariatului de Stat pentru Culte din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor care
a dispus restituirea acestuia cu precizarea că prin Ordinul nr.95/18 noiembrie 2014 privind
modificarea şi completarea Statutului F.C.E.R. - Cultul Mozaic, recunoscut prin H.G.
nr.999/2008 este aprobat şi statutul comunităţilor, nefiind necesar un alt act normativ.
2.3. Precizăm că în cadrul angajamentelor asumate la alegeri privind elaborarea de
proceduri clare de lucru, destinate administrării patrimoniului în condiţii de economicitate şi
eficienţă, la nivelul C.E.B. s-a dispus continuarea şi extinderea acestora în funcţie de
problematica ce s-a impus sub forma procedurilor operaţionale, cum ar fi:
*Măsuri privind restricţionarea termenului la două zile pentru decontarea
avansurilor de trezorerie acordate salariaţilor/colaboratorilor;
*Măsuri privind decontarea în decurs de o lună a cheltuielilor comune în relaţia cu
celelalte unităţi din cadrul Federaţiei fiind posibilă astfel o analiză în timp real a costurilor
aferente fiecărei luni;
*Procedura privind întocmirea şi circuitul referatelor/deconturilor în cazul
achiziţiilor curente - în vederea supravegherii cheltuielilor şi gestionării cu responsabilitate a
fondurilor băneşti, care să conducă la urmărirea şi limitarea cheltuielilor la strictul necesar;
*Procedura privind utilizarea şi decontarea Biletelor de intrare – Templul Coral prin
care s-au stabilit atât metodologia privind circuitul şi evidenţa biletelor personalizate, cât şi
destinaţia sumelor colectate din această sursă;
*Normă internă referitoare la modalitatea eliberării adeverinţelor privind originea
iudaică/ascendenţi înhumaţi în cimitirele evreieşti sub forma unei metodologii unitare şi
etapele de parcurs, de la formularea solicitărilor, aprobările acordate, recuperarea
cheltuielilor implicite, până la termenul limită de eliberare a adeverinţelor;
*Măsuri privind stimularea graduală a persoanelor implicate în colectarea donaţiilor
în favoarea Comunităţii şi la valorificarea bunurilor cedate de asistaţi, ceea ce a condus la
gestionarea mai riguroasă a bunurilor, precum şi la creşterea încasărilor;
*Modalitatea de acordare a ajutoarelor din donaţii în scopul satisfacerii nevoilor
solicitanţilor, fără a se risipi fondurile comunităţii, conducând astfel la gestionarea riguroasă
a bunurilor şi/sau a sumelor, precum şi la o distribuire clară membrilor Comunităţii aflaţi în
nevoie. Astfel, au fost acordate bunuri ca: reviste, cărţi, partituri muzicale, confecţii
damă/bărbaţi, încălţăminte, bunuri de uz gospodăresc, unui număr de 210 persoane potrivit
solicitărilor formulate.
Rolul determinant pentru avizarea cererilor formulate pentru acordarea ajutoarelor,
precum şi verificarea finalizării acţiunilor, a fost al d-lui Octavian Fulop membru în
Comitetul de Conducere.
*Proceduri privind activitatea Compartimentului SACRA constând în programul de
lucru, delimitarea sectorială pe echipe de lucru în cadrul cimitirelor sub forma planurilor de
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acţiune şi stabilirea responsabilităţilor în scopul îndeplinirii obligaţiilor faţă de membrii, pe
aceasta linie;
*Procedura pentru organizarea activităţilor privind rezervarea locurilor de veci,
executarea monumentelor incluzând preluarea comenzilor, executarea lucrărilor de pietrărie
până la finalizarea lucrărilor comandate şi predarea lor beneficiarilor;
*Norme interne privind respectarea cu strictete a confidentialitatii informatiilor si
datelor la care au acces angajații C.E.B., cu atenționare specială personalului din cadrul
Biroului Evidență a Membrilor, în concordanță cu prevederile legilor specifice, și, mai nou
ale Directivei Europene privid protecția datelor cu caracter personal.
Periodic s-a prelucrat în cadrul colectivului Regulamentul Intern al F.C.E.R.-C.M.
punându-se accent pe respectarea prevederilor referitoare la conduita în muncă, pe
respectarea secretului de serviciu şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are
acces fiecare angajat al C.E.B. În această direcţie, mai mult, s-a dispus decuplarea de la
internet a computerului pe care este organizată evidenţa membrilor Comunităţii (nume,
adrese, situaţia familiei, coduri numerice ş.a.). Totodată, s-au adoptat măsuri privind
salvarea periodică pe HDD-uri externe a evidenţei membrilor C.E.B. şi a evidenţei
decedaţilor (locuri de înhumare, date deces ş.a.).
În perioada parcursă a fost reanalizat Protocolul privind decontările reciproce între
C.E.B. şi F.C.E.R.-C.M. şi aliniat cerinţelor actuale, fiind încheiat un nou document în acest
sens.
3. Structura organizatorică
Managementul presupune un sistem de comunicaţii care să asigure transmiterea clară
şi precisă, completă şi rapidă a informaţiilor, instrucţiunilor, directivelor, măsurilor necesare
bunului mers al activităţilor. Pentru realizarea obiectivului său - de sprijinire, reprezentare,
apărarea şi promovarea intereselor populaţiei evreieşti din aria sa teritorială şi a Cultului
Mozaic, C.E.B. desfăşoară activităţi curente pe plan religios, spiritual, cultural, de
administrare a patrimoniului şi de ajutorare al membrilor săi.
Prezentăm, în continuare, activităţile prestate în perioada mai 2013 – mai 2019:
3.1. EVIDENŢA MEMBRILOR C.E.B.
Baza de date privind evidenţa membrilor comunităţii, un capitol al activităţii preluată
cu probleme de la începutul mandatului, a fost supusă periodic verificării şi actualizării,
totodată, fiind întreprinse demersurile ce se impuneau pentru identificarea formulei optime a
echipei de lucru.
Succesiv, au fost cooptate mai multe persoane care să acţioneze cu simţ de răspundere
astfel încât baza de date să furnizeze informaţiile corecte şi reale privind numărul
membrilor din Bucureşti.
Situaţia referitoare la baza de date privind evidenţa membrilor Comunităţii a cunoscut
şi unele dificultăţi în afişarea listelor membrilor cu drept de vot, în componenţa reală, ceea
ce a determinat dispunerea unor măsuri în regim de urgenţă privind actualizarea dosarelor şi
fişelor membrilor, acţiune de lungă durată. Problematica a fost în atenţia conducerii cu
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ocazia distribuirii alimentelor rituale (Pesah) şi în mod special la Adunarea generală
organizată în anul 2015. Cu aceste prilejuri, s-a constatat că dosarele respective nu au fost
gestionate în mod corespunzător normelor în domeniu şi, mai mult, au fost semnalate cazuri
în care unele cifre din baza de date au fost şterse, fapt pentru care s-a dispus ca prelucrarea
datelor să se realizeze strict pe un computer neconectat la internet. În paralel, s-au introdus
fişe de actualizare a datelor membrilor (informaţii care au fost preluate şi în evidenţa
computerizată) şi au fost emise legitimaţii diferite pentru membri şi pentru afiliaţi.
Concomitent cu verificarea şi actualizarea bazei de date privind evidenţa membrilor
comunităţii, 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 evidenţa chitanţierelor şi controlul sumelor colectate şi
depuse la casierie.
În perioada supusă analizei, numărul membrilor aflaţi în evidenţele C.E.B. a suferit
modificări în sensul diminuării constante (în medie cu aprox. 85 persoane anual – prin deces
în principal), ajungând la finele anului 2018 la un număr de 2.074 persoane.
Evidența membrilor Comunității se află în atenția personalului desemnat, fiind
constant supusă actualizărilor și completărilor. Astfel, în cursul anului 2018 și în primele
luni din anul 2019, au fost intensificate acțiunile de completare a dosarelor cu documentele,
informatiile si datele necesare atestării calității de membru al Comunității, conform
prevederilor statutare. La data prezentului raport, din totalul de 1.415 reprezentând dosare
aferente membrilor titulari, 1.362 sunt dosare complete și 53 sunt în curs de clarificare
(titulari necontactabili, plecați temporar din țară, sau fără documente prin care se atestă
apartenența iudaică – respectiv adeverințe de înhumare ale părinților, bunicilor).
Menţionăm, că fişele de adeziune privind înscrierea în comunitate ca membru sau
membru afiliat/simpatizant, însoţite de documentele aferente, sunt examinate de dl. Israel
Tanner şi discutate/aprobate în şedinţele Comitetului de Conducere pe fiecare caz în parte.
3.2. ACTIVITĂŢILE CULTURAL COMUNITARE ŞI RELIGIOASE
3.2.1. VIAŢA RELIGIOASĂ
Referitor la Viaţa 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 de minian la sinagoga mică din cadrul Templului Coral.
Activitatea de cult desfăşurată în perioada parcursă de la alegerea prezentului comitet
a avut drept principale direcţii de coordonare şi supraveghere pentru desfăşurarea constantă a
rugăciunilor, asigurarea minian-ului zilnic, efectuarea cursurilor de Talmud Tora,
organizarea de dezbateri pe teme specifice precum şi intrarea intr-o noua etapă, de strânsă
colaborare, cu Centrul Comunitar Evreiesc (JCC).
Activitățile de natură religioasă sunt completate de Corul Templului cu un bogat
repertoriu tematic. La finalul lunii martie a.c., Corul Templului a participat la reinaugurarea
Sinagogii din Deva, fiind astfel efectuată prima deplasare la o comunitate din țară.
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Desfăşurarea constantă a rugăciunilor a fost asigurată în toată perioada, acestea fiind
conduse - în funcţie de prezenţa în localitate - de către Rabinul Rafael Shaffer, rabinul
F.C.E.R., prim-cantor-ul F.C.E.R. Yossi Adler, cantorul Emanuel Pusztai, baal kore Yehuda
Livnat sau de catre membrii ai minian-ului, cum ar fi Mircea Sternberg şi/sau Aurel Ioviţu,
cu menţiunea că în sezonul de iarnă, când starea vremii o impunea, s-a asigurat transportul
persoanelor în vârstă.
O altă provocare a fost reprezentată de mutarea din „Sinagoga Mare” înapoi în
„Templul Coral” în doua etape, funcţie de gradul de realizare al lucrărilor interioare la
sinagoga mica şi la cea mare.
Re-inaugurarile celor doua beit haknesset au fost făcute în colaborare cu Federaţia.
Tot in colaborare cu F.C.E.R. şi Joint s-au organizat marile sărbători şi atunci când situaţia
financiară a permis, au fost aduşi cantori din străinătate pentru a ne încânta alături de
cantorul nostru de Rosh Hashana.
De subliniat, că în ultimii s-au organizat sedere de Pesah în Sinagoga Mare cu
participarea a peste 350 persoane și 250 persoane (în concordanță cu normele impuse de
I.G.S.U.).
Asigurarea minian-ului zilnic este şi la Bucureşti - ca în intreaga ţară - o provocare din
ce în ce mai mare. Minianim-urile noastre au o medie de vârstă înaintată şi dispariţia oricărui
enoriaş se transformă într-o pierdere mult mai mare decât se poate crede din exterior
Pentru aducerea de noi membri în minian am beneficiat de sprijinul DASM - atat
pentru găsirea de membri ai comunităţii dispuşi să facă parte din minian, cât şi pentru
coordonarea împreună cu Căminul în aducerea o data pe săptămână a grupului de rugăciune
al căminului condus de dl. Segal Lipa.
Cealaltă direcţie de acţiune a fost munca de convingere a tinerilor de a veni alături de
noi la rugăciuni (în special în Şabat), dar realizat în mică măsură.
Un alt câştig pentru minian au fost şi convertirile duse la îndeplinire în parteneriat cu
C.E.Oradea cu sprijinul unui Beit Din adus din Israel.
Ne străduim ca la fiecare serviciu de Şabat, în comunitatea Bucureşti, să fie prezent
cel puţin un membru al comitetului de conducere al CEB. Referitor la relaţia cu Centrul
Comunitar, daţi-ne voie sa vă informăm că s-a reuşit, din 2013 până în prezent, o coordonare
excepţională cu JCC-ul aflat atât sub conducerea dlui Shai Orny cât şi sub conducerea dlui
Adrian Gueron. Faptul ca se pot organiza evenimente comune şi respectiv coordona
activităţi astfel încât să dispară caracterul concurenţial din anii trecuţi, este o noua reuşită
fără tăgadă.
Activitatea de predare de cunoștiințe iudaice - Talmud Tora - s-a desfăşurat pe grupe
de vârstă în colaborare cu Cancelaria Rabinică, constând atât în orele săptămânale cât și în
pregătirea concurenților bucureșteni din cadrul C.E.B. pentru participarea la Concursul
Internaţional Hidon Hatanach a cărui finala are loc la Ierusalim de ziua Independenței
Statului Israel.
În perioada analizată, au avut loc Festivități de bar şi bat mițva atât la Sinagoga Mare
– amintim aici grupul de 4 elevi ai școlii evreiești din Roma cărora li s-a organizat
festivitatea de bar mițva în coordonare cu Complexul Educațional Lauder-Reut – cât și în
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Templul Coral. De asemenea au avut loc și tradiționalele brit-mila desfășurate atât la
Sinagoga Mare sau Templul Coral, precum și două nunți la Templul Coral.
Recent, la Templul Coral au avut loc două brit-mila și două bar mițva a elevilor de la
Complexul Educațional Lauder-Reut.
Concomitent cu reinaugurarea întregului complex sinagogal Templul Coral,
Cancelaria Rabinica a decis numirile pentru poziţiile de gabai şi shamas, primul fiind
nominalizat şi de C.E.B. ca principal ghid pentru turiştii care vizitează sinagoga şi stabilite
sarcini specifice, inclusiv de promovare a imaginii lăcaşului de cult ca monument istoric al
Bucureştiului. Precizăm că personalul administrativ al F.C.E.R.-C.M. a avut o contribuţie
însemnată pe linia asigurării condiţiilor optime de derulare a manifestărilor în cadrul
Templului Coral.
3.2.2. TEMPLUL CORAL
De la reinaugurare, lăcaşul de cult a prezentat interes pentru vizitatori din ţară şi
străinătate Israel, Franţa, Japonia, Germania, Spania, Insulele Feroe, înregistrându-se un
număr în continuă creştere.
Programul privind îndrumarea şi orientarea turistică din punct de vedere istoriccultural-religios, a fost conceput de dl. Saim, pe baza documentelor din arhive şi a relatărilor
persoanelor care au traversat perioade istorice relevante.
Punctul esenţial în strategia de comunicare este reprezentat de pagina de facebook a
Templului, denumita „Choral Temple” prin intermediul căreia sunt evocate evenimente
istorice şi curente ale vieţii iudaice din România.
Volumul mare al informaţiilor legate de istoria și semnificația Templului Coral pentru
viața evreiască din România furnizate în cadrul programelor de vizitare sunt regăsite în
multiplele mesaje de mulțumire primite din partea unor demnitari străini și români, jurnaliști,
intelectuali, organizații civice, agenții de turism, elevi, studenți dar și simpli vizitatori.
Interesul din ce in ce mai mare pentru cunoaşterea şi studierea Templului Coral ca
lăcaş de cult, monument istoric, obiectiv de patrimoniu, una dintre cele mai frumoase
sinagogi din lume, ca port-drapel al iudaismului romanesc, a condus la organizarea unor
evenimente împreuna cu organizaţii civice („Bucureştiul meu drag” ş.a.), precum şi la
acordarea de interviuri televiziunilor din țară și străinătate.
În vara anului 2017, Dl. Moshe Turgeman, cetăţean israelian, a acordat Comunităţii
Evreilor Bucureşti, o Torah absolut nouă, Sul casher, eveniment marcat printr-o ceremonie
specială. Domnului Moshe Turgeman i s-a acordat, cu această ocazie, titlul de Membru de
Onoare al Comunității Evreilor București.
Templul Coral a fost vizitat de personalitați din țară și străinătate: d-na Tzipi Hotovely
ministru adjunct de externe al Statului Israel, delegația Bnai Brit din Franța, delegații din
SUA organizate de școala Lauder, dl. Stuart Sloame – Vicepreședinte al Friend of AJC și al
American Jewish International Relations Institute și numeroase delegații internaționale.
În anul 2018 și primele luni din 2019, Templul Coral a fost vizitat într-un număr
impresionant de turisti, delegații din țară și străinătate, depășind 15.000 persoane.
Vizitatorilor le-au fost prezentate valorile arhitectonice și istorice, importanța Templului
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Coral în viața comunitară și citadină, expunerile fiind realizate în limbile română, ivrit sau
engleză, după caz.
Un moment marcant l-a reprezentat Concertul de Anul Nou organizat de C.E.B. în a
doua duminică din luna ianuarie 2019, cu un public numeros, Templul Coral fiind arhiplin,
inclusiv etajul. Participanții și invitații, membrii Comunității, ambasadorii Statului Israel și
SUA, alte oficialități, au apreciat la superlativ evenimentul. Mai mult, noul ambasador al
Statului Israel dl. David Saranga, având prima întâlnire cu membrii Comunității, s-a
prezentat și s-a adresat publicului în limba română.
3.2.3. SĂRBĂTORI
În cadrul altor activităţi pe linie religioasă, trebuie punctate şi organizarea sărbătorilor
religioase, cu participare numeroasă a membrilor comunității: Şavout, Roș Hașana, Sukot,
Hanuka, Purim și Pesach. La sederele organizate de C.E.B., la care au participat atât
membrii comunităţii cât şi invitaţi din conducerea statului, din instituţii centrale sau locale,
reprezentaţi ai ambasadelor acreditate în România, s-a acordat o atenţie deosebită astfel încât
datinile şi ritualurile tradiţionale evreieşti, precum şi solemnitatea momentului, să fie
respectate cu stricteţe şi acurateţe, iar atmosfera festivă să corespundă cerinţelor
participanţilor.
Astfel, amintim câteva din sărbătorile nostre:
 Sukot Fest pentru Tineri, o seară specială dedicată atât tinerilor cât şi tinerilor
adulţi, organizat în colaborare cu J.C.C. şi Cancelaria Rabinică, cu o participare de peste 50
de persoane;
 Seara Sinagogilor Deschise de Hoşana Raba, eveniment desfăşurat pentru prima
oară în România în septembrie 2013 anul 5774, în trei sinagogi din Bucureşti: Sinagoga
Mare, Credinţa şi Eşua Tova cu un număr total de 300 participanţi;
 Tişrei Piknic organizat în colaborare cu J.C.C. şi cu o participare de 280 persoane;
 Keşet România – zi dedicată studiului iudaic, îmbogăţirii culturii, tradiţiei şi
identităţii evreieşti, în noiembrie 2013;
 Vizita Marelui Rabin din Kalov – supravieţuitor al Holocaustului, care a avut loc în
luna martie 2014;
 Corul Templului a fost amplasat la parter alături de cantor în timpul oficierilor, iar
cei 6 membrii au ţinute noi, adecvate actului pe care-l susţin;
 Cu ocazia Sărbătorii de Şavout 5775 dedicată primirii Torei de către Moise la
Muntele Sinai, desfăşurată la Templul Coral sub egida „Decalogul-fundament al justiţiei”
manifestare transpusă ca punte spre buna înţelegere între oameni, indiferent de etnie sau
religie, pornind de la nucleul comun al monoteismului – Cele 10 porunci, au participat
membrii ai comunităţii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Muftiul Cultului Musulman
şi ne-au onorat cu prezenţa Preşedintele României, Prim-ministru al Guvernului, Ministrul
pentru Culte Dl.Victor Opaschi şi alte personalităţi ale vieţii publice şi culturale din
România.
3.2.4. EVENIMENTE
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Sumele colectate de C.E.B. prin cotizaţii, donaţii, 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 iudaice istorice şi/sau religioase:
Pesah, Shavuot, Rosh Hashana, Yom Kipur, Sucot, Hanuka, Purim.
La sederele organizate de C.E.B., la care au participat atât membrii comunităţii cât şi
invitaţi din conducerea statului, din instituţii centrale sau locale, reprezentaţi ai ambasadelor
acreditate în România, s-a acordat o atenţie deosebită astfel încât datinile şi ritualurile
tradiţionale evreieşti, precum şi solemnitatea momentului, să fie respectate cu stricteţe şi
acurateţe, iar atmosfera festivă să corespundă cerinţelor participanţilor.
Programele de desfăşurare ale acţiunilor organizate au fost aduse la cunoştinţa
membrilor comunităţii prin Jurnalele informative editate şi transmise în timp util, prin
publicare în locuri vizibile şi/sau telefonic. În Jurnale 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.
În cadrul evenimentelor organizate de C.E.B. împreună cu F.C.E.R., D.A.S.M., J.C.C.
şi J.D.C. România se înscriu printre altele:
 Inaugurarea noii piaţete din faţa Sinagogii Mari şi dezvelirea Plachetei pe care
este gravat chipul fostului Rabin Şef al României, Dr.Alexandru Şafran;
 Aniversarea împlinirii 105 ani a decanei de vârstă a Comunităţii Evreilor din
Bucureşti, doamna Medi Wechsler Dinu;
 Concert extraordinar „Felicia Filip” susţinut la Sinagoga Mare, cu ocazia
sărbătorii de Hanuca 5774;
 Comemorarea lui Ariel Sharon ceremonie solemnă în memoria fostului premier
al Israelului la Sinagoga Mare;
 Comemorarea Progromului din Bucureşti 21-23 ianuarie 1941, acţiune
organizată în fiecare an;
 Ziua Internaţională a Holocaustului organizată anual în luna februarie;
 Călătorie comemorativă la Auschwitz şi Birkenau prima călătorie de acest fel,
organizată pentru membrii comunităţii, în iulie 2014;
 Concert extraordinar al cunoscutei artiste israeliene – Nurit Hirsh autoare şi
interpretă a numeroase cântece evreieşti, organizat împreună cu J.C.C. şi Ambasada S.U.A.
din România;
 Bereshit 2014 organizat la Bucureşti, cu profesori îndrăgiţi, subiecte interesante
şi momente de spiritualitate evreiască, acţiune realizată împreună cu F.C.E.R, J.C.C., J.D.C.
România.
Un moment unic şi solemn pentru Comunitatea Evreilor București a fost Ceremonia
de Bar Mitzva pentru 4 elevi ai Şcolii evreieşti „Angelo Sacerdoti” din Roma, ceremonie
organizată împreună cu Şcoala Lauder, la Sinagoga Mare, în luna noiembrie 2014. Raţiunea
acestei manifestări a fost crearea unei platforme transnaţionale de cunoştinţe privind cultura,
valorile şi simbolurile tradiţiilor evreieşti practicate astăzi în Europa şi Israel.
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În cadrul evenimentelor organizate de C.E.B. împreună cu F.C.E.R.-C.M. se înscrie şi
organizarea Reinaugurării Templului Unirea Sfântă cu ocazia Sărbătorii de Hanuka – în data
de 27 decembrie 2016.
Evenimente importante iniţiate de F.C.E.R.-C.M. şi, de asemenea, de Fundaţia
Filderman, la desfăşurarea cărora un rol determinant l-a avut C.E.B., au fost „In Memoriam
Radu Gabrea” cu proiecţii filme despre Ana Pauker şi „Struma”; Matineu de duminică, cu
titlul „Transfer de Cunoaştere” realizat în colaborare cu Institutul de Fizică Nucleară de la
Măgurele; Lansarea cărţii Doamnei Riri Manor „Bucuria de a nu fi perfectă. Memorii
Bucureşti/Tel Aviv 1941-2015”; Tu bişvat „Omul – un arbore în câmp”; Femeia, al cincilea
anotimp.
În anul 2016, prin Testament d-na Dr. Freifeld Mirela a acordat Comunităţii Evreilor
Bucureşti o sumă de bani „cu sarcina achiziţionării de aparatură medicală pentru uzul
Policlinicii Medicale”. În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în Testament,
Comunitatea Evreilor Bucureşti a parcurs etapele legale pentru încasarea sumei şi, ulterior,
pentru achiziţionarea aparaturii în concordanţă cu necesarul pe specialităţi şi priorităţile
stabilite de D.A.S.M.-C.A.J.M. Negocierea, încheierea şi derularea contractelor, precum şi
plata, evidenţa facturilor au fost în sarcina C.E.B., bunurile contractate au fost livrate direct
la utilizatorul final (conform clauzei contractuale) iar la încheierea anului financiar, bunurile
au fost predate şi scriptic Policlinicii, pe baza unui Protocol încheiat între părţi.
 În cursul lunii mai 2017 a fost lansat volumul „Evocări” autor Lya Benjamin, o
monografie a Comunităţii Evreilor din Bucureşti pe o perioadă cuprinsă între anii 1921 şi
1948. Lucrarea a fost întocmită şi editată ca urmare a iniţiativei Comitetului de Conducere
al Comunităţii cu implicarea directă a Preşedintelui ing. Paul Schwartz.
 Inaugurarea a 8 monumente funerare – decedați fără aparținători, înhumați la
Cimitirul Giurgiului (6 noiembrie 2017), monumente realizate din inițiativa Președintelui
C.E.B. ing.Paul Schwartz prin donațiile acordate de diverse persoane;
 Simpozion ”Bucureștiul Sefard”- 15 noiembrie 2017;
 Vernisajul Expoziției ”Temple și Sinagogi din România – Patrimoniu evreiesc,
național și internațional”- 14-24 noiembrie 2017, la Palatul Patriarhiei;
 Ceremonia privind decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului
Dr.Herman Bercovitz;
 Comemorarea masacrului de la Jilava – 21 ianuarie 2018;
 Comemorarea victimelor pogromului legionar București 21-23 ianuarie 1941desfășurată în Piața Alexandru Șafran -21 ianuarie 2018;
 Lansarea numărului 2 al Revistei de Istorie a Evreilor din România- publicație
anuală, științifică, a Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România – 26 ianuarie
2018;
 Ceremonia privind decernarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului
București – Domnului Președinte Dr. Aurel Vainer, 7 februarie 2018 la Muzeul Național de
Artă;
 Ziua Internaţională a Holocaustului organizată anual în luna februarie;
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 Lansarea volumului ”Temple și Sinagogi din România. Patrimoniul evreiesc,
național și universal.” – 15 aprilie 2018 – o continuare a expoziției deschise la Palatul
Patriarhiei (noiembrie 2017);
 Kabbalat Shabat la Templul Coral, 27 iulie 2018, rugăciune pentru victimele
incendiilor din Grecia;
 Comemorarea Dr.Aurel Storin z.l. la Templul Coral și la Cimitirul Sefard – 6
noiembrie 2018;
 Inaugurarea monumentului funerar al familiei Blank Mauriciu și Bettina în data
de 7 noiembrie 2018, la Cimitirul Filantropia, cu ceremonial religios în capela cimitirului și
ceremonial militar la monument;
 Inaugurarea a 12 monumente funerare în anul 2018 – pentru decedați fără
aparținători, înhumați la Cimitirul Giurgiului și Filantropia, monumente realizate din
inițiativa Președintelui C.E.B. ing.Paul Schwartz prin donațiile acordate de diverse persoane
din Comunitate. În anul 2019, de asemenea din sumele donate, sunt finalizate 16 monumente
și acționăm în continuare pe acestă linie;
 ”Livratorii de lumina” cea mai mare acțiune de voluntariat organizată de C.E.B.
și D.A.S.M. – 2 decembrie 2018;
 Ziua Internaţională a Holocaustului organizată anual în luna februarie;
 Decernarea Diplomelor Membru de Onoare al C.E.B. pentru 50 de membrii și
prieteni ai Comunității;
 Concert de vioară susținut la Templul Coral -13 martie 2019, solist Alexandru
Tomescu;
 Eveniment ”Mari sportivi evrei din România” desfășurat la Templul Coral în
data de 17 martie 2018 și în data de 31 martie 2019;
 Eveniment desfașurat prin voluntari ai comunității cu sprijinul DASM
”Mishloach Manot” – 24 martie 2019, pentru oferirea Humântașilor tradiționali la
domiciliile asistaților;
 Decernarea, în acești șase ani, a Diplomelor ”Membru de Onoare al C.E.B.”
unui număr de aprox.50 persoane pentru contribuția adusă în cadrul Comunității.
3.2.5. FORMAŢII CULTURALE
Atmosfera sărbătorilor şi evenimentelor a fost antrenată de Corul „Hazamir”, de
formaţia „Bucharest Klezmer Band” și, mai nou de la începutul anului 2018, de formația de
Dansuri Israeliene ”Hora”.
Corul Hazamir este un proiect demarat şi susţinut în comun de Comunitatea Evreilor
București şi J.C.C., iar formaţia Bucharest Klezmer Band și formația Hora sunt proiecte
iniţiate de Comunitatea Evreilor Bucureşti, prin contribuția directă a dlui.Vicepreședinte
ec.Silvian Horn.
Prima apariție publică a Corului Hazamir şi a Bucharest Klezmer Band a avut loc în
cadrul Festivalului "Shalom Shana Tova" organizat de Centrul Comunitar Evreiesc din
București, (septembrie 2013).
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Corul Hazamir care interpretează muzică israeliană, idiş şi chiar muzică tradiţional
românească, a susţinut concerte pe scene importante Teatrul de Revistă Constantin Tănase,
Palatul Național al Copiilor, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Jean Bart din Tulcea, Templul
din Braila, şi, deasemenea a participat la Festivaluri precum Strada Armenească, alte invitaţii
de la Departamentul pentru Relaţii Interetnice sau alte Organizaţii.
Formaţia Bucharest Klezmer Band cu un repertoriu compus din melodii și potpuriuri
cunoscute, atât din patrimoniul cultural local dar și din cel israelian, își propune renașterea
muzicii klezmer, transformând un repertoriu tradițional într-un scop muzical unic, având
puterea de a deveni un imn pentru viață, care să încânte toate generațiile.
Profesioniştii reuniţi în Bucharest Klezmer Band asigură o astfel de calitate încât le-a
permis participarea cu succes la concerte importante din ţară susţinute la Teatrul de Revistă
Constantin Tănase, Palatul Național al Copiilor, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Maria
Filotti din Brăila, Teatrul Jean Bart din Tulcea, dar şi la diverse festivaluri Proetnica de la
Sighișoara, Bucureştii lui Caragiale (iulie 2015), Festivalul de teatru de la Bacău (unde au
susţinut un spectacol de 2 ore cu bisuri împreună cu invitata de onoare Dna Maia
Morgenstern) şi la festivalul de film de la Tulcea.
Succesul înregistrat în ţară într-un timp atât de redus de la înfiinţare, a condus la
primul turneu in Serbia (decembrie 2014), precum şi invitaţia de participare la festivalul
balcanic organizat de Comunitatea Evreilor din Salonic, Grecia, cu doua concerte klezmer şi
muzică balcanică (ianuarie 2015) unde a reprezentat România.
Sufletul Yidish (”A yiddishe mame”, ”Bei Mir bist du Sheyn”, ”Der Rebbe singt”, ”Romenie
Romenie”) a răsunat de Rosh Hashana la Căminul de Persoane Vârstnice Dr. Moses Rosen,
de Hanuca la Templul Meseriașilor din Galaţi, de Purim la Sinagoga Mare din București și la
Sinagoga din Brăila, la Palatul Parlamentului și în alte evenimente festive, încântând întregul
auditoriu – un public care a aplaudat, dansând de la primele acorduri.
Deseori, cu diverse ocazii, corul şi klezmerii au înseninat frunţile rezidenţilor
Căminului de Persoane Vârstnice Dr. Moses Rosen.
Momente importante ale Corului Hazamir şi ale Formaţiei B.K.B. sunt concertele
susţinute alături de Oana Sârbu şi de Joshua Band în spectacolul de Kosher Gospel.
Atât Corul Hazamir cât şi Bucharest Klezmer Band sunt conduse de dirijorul Bogdan
Lifșin și se află sub reprezentarea directă a dlui. Vicepreședinte ec.Silvian Horn în calitatea
sa de coordonator al programelor artistice și culturale ale Comunității. Finanţarea
costumelor, a instrumentelor muzicale şi a altor materiale necesare, a fost asigurată prin
sponsorizările d-nei Sara Wechsler, ale d-nei Nicolle Tender, d-lui Luciano Sgaro, ale
S.C.SUPER COM S.A., prin sponsorii atraşi prin grija d-nei Janina Ilie şi alţi sponsori.

3.3. S A C R A
3.3.1 CIMITIRE
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Comunitatea Evreilor Bucureşti deţine trei cimitire cu o suprafaţă totală de 27,8 ha
(Giurgiului – 14 ha, Sefard – 4,2 ha şi Filantropia -9,6 ha) şi cu aprox. 100 mii morminte.
Din totalul mormintelor, sunt, în prezent, 108 întreţinute de familie/urmaşi, 3.500 fără
monument şi altele de peste 60 mii fără aparţinători.
În acest context, o atenţie deosebită a fost acordată îngrijirii cimitirelor, sens în care au
fost alocate atât fonduri de la C.E.B. și F.C.E.R.-C.M. cât şi din surse atrase. Încă de la
preluarea mandatului, luna iunie 2013 activitatea în cimitirele comunităţii s-a intensificat,
ținând cont și de perioadele climatice favorabile, în primul rând prin defrişarea unor
suprafeţe apreciabile care a condus la schimbarea aspectului general al cimitirelor. Astfel, ca
prioritate a constituit-o toaletarea şi tăierea de pe aleile principale ale cimitirelor a copacilor
uscaţi datorată vechimii, a celor care prezentau porţiuni de trunchiuri putrezite şi, realmente,
constituiau un potenţial pericol de accidentare. Operaţiunile de toaletare şi tăiere a copacilor
au fost avizate şi aprobate în prealabil de primăriile de sector și de Primăria București.
Menţionăm că, exista zeci de monumente care s-au deteriorat pe parcursul anilor din cauza
vegetaţiei abundente şi a rădăcinilor care, prin dezvoltarea lor, au condus la deteriorarea
acestora în totalitate.
Precizăm că urmare a acţiunilor întreprinse în cimitirele din Bucureşti au fost create
condiţii normale pentru accesul şi vizitele la locurile de veci, şi totodată s-a putut elimina şi
încetini procesul de degradare.
Din vara anului 2016 și reluată în vara anului trecut, prin decizia Preşedintelui privind
eficientizarea defrişărilor, s-a implementat un nou concept prin care au fost delimitate şi
repartizate suprafeţe din cimitire pe lucrători, fiind astfel creat un sistem de responsabilizare
personală a muncitorilor, şi implicit, a administratorilor prin acţiunile de supraveghere,
îndrumare şi asigurare a celor necesare.
Sursele de finanțare ale acțiunilor care au avut loc în cimitire au fost asigurate de
C.E.B., din donații, contribuții încasate, precum și cu sprijinul F.C.E.R.-C.M.
De asemenea, cu sprijinul CAPI-FCER-CM a fost selectată o firmă specializată pentru
efectuarea defrișărilor în Cimitirul Giurgiului – în vara anului 2018, acțiune reluată și în anul
curent.
Menționăm că, abonamentele privind întreținerea locurilor de veci au scăzut anual,
numeric, fiind încheiate în anul 2018 un număr de 108 abonamente, ceea ce valoric
reprezintă 17,4 mii lei, în scădere cu 11% față de anul 2017 (când s-au înregistrat
abonamente de 19,5 mii lei).
Deşi este un proces de lungă durată care presupune şi fonduri pe măsură, investiţiile
efectuate în cimitire în perioada parcursă de la ultimele alegeri, au condus la schimbări
notabile ale aspectului general.
Anual au fost întreprinse atât acţiuni comune în cele trei cimitire – cum sunt: defrişări
ale vegetaţiei abundente, tăierea şi/sau toaletarea copacilor uscaţi cu risc de a deteriora
monumentele şi, bineînţeles, cu obţinerea autorizaţiilor corespunzătoare de la I.G.S.U. şi de
la primăriile locale, degajarea deşeurilor vegetale şi a masei lemnoase cu respectarea
normelor de mediu, monitorizarea video şi externalizarea serviciului de pază şi

Pag. 14

supraveghere, achiziţionarea echipamentelor de lucru şi protecţie întregului personal
executant, cât şi acţiuni specifice fiecărui cimitir, după cum urmează:
* La CIMITIRUL FILANTROPIA
 s-a restaurat şi vopsit faţada clădirii administrative
 s-a refăcut parcul din partea dreaptă a intrării
 a fost reparat o parte din gardul distrus al cimitirului
 a fost remediat acoperişul capelei şi al clădirii administrative
 s-a renovat biroul administrativ și înlocuită soba.
* La CIMITIRUL SEFARD
 a fost restaurat Monumentul Eroilor care a fost vandalizat cu ani în urmă și s-a
reconstruit vulturul de pe monument
 s-a refăcut catafalcul din capelă
 s-a amenajat un parc cu bănci şi plante ornamentale, la intrarea în cimitir, creându-se
un spaţiu pentru odihnă şi reculegere
 fântâna de la intrare a fost reparată şi revopsită
 a fost refăcut în totalitate gardul care s-a prăbuşit de pe latura dreaptă a cimitirului
 s-a renovat biroul administrativ
* La CIMITIRUL GIURGIULUI
 s-a deschis o noua grupă 513 în cadrul cimitirului, concepută pe principii noi –
betonare tip fagure, cu structură de beton armat – care permite amplasarea a 200
monumente şi stoparea creşterii şi dezvoltării vegetaţiei în jurul mormintelor,
împiedicând astfel dislocarea şi deteriorarea lor. Betonarea grupei s-a efectuat cu
sprijinul financiar nemijlocit al C.A.P.I./F.C.E.R., în sumă de 80 mii lei. Concomitent
cu betonarea s-au consolidat monumentele existente şi au fost reconstruite plăcile
funerare distruse
 s-a realizat betonarea grupelor 1 A si 319, reprezentând un etalon al aspectului general
al cimitirului cu acces facil pentru îngrijire şi întreţinere, pentru care s-au alocat
fonduri de către C.A.P.I./F.C.E.R., în sumă de 212 mii lei
 s-a extins instalaţia electrică din cimitir, permiţând astfel un randament mărit la
eliminarea vegetaţiei cu motocositori electrice pe suprafeţe extinse
 s-a reparat gardul pe o lungime de 200 m., în prezent fiind reluată acţiunea de
remediere a gardului
 s-a curăţat partea nouă a cimitirului fiind vizitabilă în proporţie de 85 %
 suprafaţa din vecinătatea gardului de la Şoseaua Giurgiului a fost degajată de
bucăţile/blocurile de beton depozitate, acţiune care s-a realizat cu utilaje de încărcare
şi prin efectuarea a 92 transporturi cu camioane
 au fost preluaţi câinii comunitari cu sprijinul primăriei, astfel fiind create condiţii
normale pentru accesul şi vizitele la locurile de veci
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 s-a renovat cabina de la poarta de intrare din Şoseaua Giurgiului
 s-au achiziţionat utilaje pentru curăţarea vegetaţiei - 3 motocositoare electrice şi 2
mecanice de mare randament.
În vederea continuării proiectelor propuse privind betonarea şi sistematizarea pe
verticală a grupelor cu monumente funerare din cadrul cimitirelor, se apreciază o investiţie
de aprox. 16-17 mil. lei, structurată astfel: Giurgiului vechi şi Giurgiului nou câte 5 mil.lei
pentru fiecare, Filantropia – 3 mil.lei şi Sefard – 4 mil.lei.
În ultimii ani, au fost realizate monumente funerare - din diverse donații - pentru
decedați fără aparținători, înhumați la Cimitirele Giurgiului și Filantropia, respectiv 8
monumente în anul 2017, 12 monumente în anul 2018, fiind deja realizate altele 16 pentru a
fi inaugurate în perioada imediat următoare, având ca scop pe lângă respectul față de
înaintași și eliminarea spaţiilor posibile de apariţie a vegetaţiei prin betonarea aleilor inter
monumente, crearea bordurilor astfel încăt să corespundă din punct de vedere estetic și a
consolidării acestora.
În vara anului 2017, au fost realizate două monumente pentru col. Iancu Sin Marcu –
erou al Primului Război Mondial, decedat în 1927 şi înhumat cu înalte onoruri militare la
Cimitirul Filantropia, precum şi pentru Horovitz Şahar – decedat în anul 1973 la Cimitirul
Giurgiului. Lucrările au fost realizate la iniţiativa Preşedintelui C.E.B., cu sprijinul
Asociaţiei de Prietenie România Israel şi prin donaţiile acordate de familia Teodorescu,
dl.Filip Schwartz s.a. Continuând pe aceeși linie, din donații acordate de diverse persoane
din Comunitate, în data de 7 noiembrie 2018, la Cimitirul Filantropia a fost inaugurat
monumentul funerar al familiei Blank Mauriciu și Bettina, cu ceremonial religios în capela
cimitirului și ceremonial militar la monument.
Un eveniment inedit a fost organizat la Cimitirul Sefard în data de 10.03.2017 pentru
Comemorarea celor 131 evrei decedaţi în cutremurul din 10 martie 1977.
Pentru păstrarea memoriei martirilor şi eroilor evrei, în fiecare an se organizează la
Cimitirul Filantropia - Ziua Eroilor Militari Evrei căzuţi în Primul Război Mondial, iar la
Cimitirul Giurgiului – comemorarea martirilor rebeliunii legionare din ianuarie 1941.
În perioada parcursă de la alegeri până în prezent au fost efectuate 408 înhumări în
cimitirele din București.
În privinţa organizării în mod adecvat a activităţii de administrare a cimitirelor
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. Sperăm că aceste modificări să conducă
la o mai riguroasă gestionare a sarcinilor specifice domeniului.
În scopul atragerii fondurilor necesare realizării proiectelor propuse în cele trei
cimitire, la nivelul C.E.B. a fost constituită în anul 2016 Asociaţia SACRA cu personal
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voluntar, însă cu regret vă informăm că nu a reușit să-și atingă obiectivul astfel încât să se
regăsească în bugetele primăriilor locale, precum şi a Municipiului Bucureşti.
3.3.2. PIETRĂRIE
Activitatea de Pietrărie s-a realizat constant prin Atelierul propriu şi, experimental
pentru o perioadă limitată, prin serviciul externalizat executat pe bază de contract în vederea
accelerării construirii monumentelor.
Prin Atelierul propriu, au fost realizate în fiecare an, după cum urmează:
* în anul 2013: 87 monumente şi 7 reparaţii monumente. Cu suportarea integrală a
cheltuielilor de către C.E.B. au fost executate 6 monumente şi alei pentru 47 monumente.
* în anul 2014: 62 monumente şi 31 reparaţii monumente. De asemenea, cu suportarea
integrală a cheltuielilor de către C.E.B., au fost reparate şi inscripţionate 8 bănci la Sinagoga
Credinţa, a fost executat un monument la Cimitirul Sefard, inscripţionate 40 monumente şi
executate alei pentru 16 monumente.
* în anul 2015: 69 monumente şi 23 reparaţii monumente. Cu suportarea integrală a
cheltuielilor de către C.E.B. au fost executate 4 monumente.
* în anul 2016: 49 monumente şi 15 reparaţii monumente. De asemenea, cu suportarea
integrală a cheltuielilor de către C.E.B., au fost reparate şi inscripţionate 20 monumente, a
fost executat un monument la Cimitirul Sefard.
* în anul 2017: 60 monumente şi 21 reparaţii, iar pe cheltuiala integrală a C.E.B. au
fost executate un monument şi alei pentru 40 monumente.
* în anul 2018: 45 monumente și 16 reparații
* în primele luni din anul 2019: 24 monumente.
În perioada mandatului, s-a dus o campanie susținută de realizare a monumentelor
numai pe orizontală, fiind o soluție durabilă, greu de distrus și mult mai sigură la profanări
(în acest sens este de exemplificat Cimitirul de pe Muntele Măslinilor din Ierusalim).
Prin segmentul de pietrărie externalizat, în cursul anului 2014 a fost demarat, în mod
experimental, proiectul „Even” pentru realizarea monumentelor din piatră naturală masivă.
Având în vedere slaba rezistenţă la condiţiile de mediu, s-a renunțat la executarea
monumentelor de acest tip, fiind reluate cele clasice din beton turnat-mozaicat.
Prin Compartimentul specializat SACRA, s-a adoptat un sistem nou de inscripţionare
a plăcilor comemorative prin sablare cu abraziv sub presiune prezentând avantajul rezistenței
în timp. Primele inscripționări în acest sistem au fost realizate la monumentele familiei
Pollak şi Arin Stănescu.
De asemenea, în perioada analizată, s-au restaurat mai multe monumente cum ar fi
cele ale familiilor Calmy, Tauba Brill sau Ciuraru Manas şi Sura Ele, care au fost refăcute
identic timpului respectiv, fiind lucrate după fotografii păstrate de către aparţinători - lucru
care nu s-a mai realizat până acum în cimitirele noastre.
3.4. ASISTENŢA SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ
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În perioada mai 2013- mai 2019 asistenţa socială şi medicală acordată persoanelor
aflate în nevoie, membri C.E.B., a fost una din priorităţile actualei conduceri. În ciuda
scăderii numărului de membri CEB, prin scăderea numărului de supravieţuitori ai
Holocaustului, au fost făcute eforturi reale pentru diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor
acordate membrilor comunităţii. Numărul persoanelor asistate, sub o formă sau alta, a scăzut
proporţional, ajungând, pentru Bucureşti, de la 1.032 persoane în anul 2013 la 467 în anul
2018 ( din care 348 sunt victime ale Nazismului).
În anul 2016, prin Testament d-na Dr. Freifeld Mirela a acordat Comunităţii Evreilor
Bucureşti o sumă de bani „cu sarcina achiziţionării de aparatură medicală pentru uzul
Policlinicii Medicale,”.
În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în Testament, Comunitatea Evreilor
Bucureşti a parcurs etapele legale pentru încasarea sumei şi, ulterior, pentru achiziţionarea
aparaturii în concordanţă cu necesarul pe specialităţi şi priorităţile stabilite de D.A.S.M.C.A.J.M. Negocierea, încheierea şi derularea contractelor, precum şi plata, evidenţa
facturilor au fost în sarcina C.E.B., bunurile contractate au fost livrate direct la utilizatorul
final (conform clauzei contractuale) iar la încheierea anului financiar, bunurile au fost
predate şi scriptic Policlinicii, pe baza unui Protocol încheiat între părţi.
Cu privire la „Programul de îngrijire la domiciliu”, deşi numărul beneficiarilor a
scăzut (406 persoane-2013, 280 persoane-2018 și în martie 2019 – 280 persoane), numărul
de ore lunare de îngrijire acordate a crescut constant. În cadrul Programului de Îngrijire la
domiciliu sunt asigurate servicii de curățenie, de recuperare medicală şi întreţinere (masaj la
domiciliu) şi servicii de kinetoterapie profesionale prin firma de specialitate. Totodată,
asistaţii încadraţi în Programul de Îngrijire la domiciliu sunt beneficiari şi de pachete cu
produse de curăţenie acordate trimestrial.
În cadrul programului „Copii în Nevoie” s-au acordat următoarele tipuri de ajutoare
copiilor, implicit şi membrilor de familie:
 tichete
 cash lunar pentru familiile cu venituri mici
 decont de medicamente la nevoie
 decont consultaţii de specialitate
 decontare scutece
 vitamine pe perioada de iarnă
 asistenţă medicală de specialitate în cadrul CAJM
 ajutor şcolar pentru manuale şi rechizite de 2 ori pe an
 ajutor cash pentru ajutor şcolar lunar pentru copii care au nevoie în mod deosebit
 reducere 50% - participare în cadrul taberelor de vară.
Aceste ajutoare s-au distribuit unui număr de 34 copii-2013 și 46 copii-2019.
De menţionat ar fi şi faptul că odată cu relansarea cursurilor de Talmud Tora se depun
eforturi de atragere a beneficiarilor programului CIN către programele de educaţie iudaică,
inclusiv derulate de JCC (tabere de vară, programele săptămânale desfăşurate de Centrul
comunitar).
Centrul de Ajutor Medical acordă consultații medicale,tratament, investigații și
recoltări de analize pentru următoarele specialități medicale: medicină internă, chirurgie
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generală, oftalmologie, balneofizioterapie medicină fizicț și recuperare, diabet și boli de
nutriție, ecografie, dermatologie, psihiatrie, stomatologie și tehnică dentară, iar statistic
pentru ultimul an, se prezintă astfel:
* 4.001 consultații, din care: 2.869 în cadrul policlinicii și 1.132 la domiciliile
asistaților;
* 79 ecografii, 135 EKG-uri, 181 recoltări pentru analize, 650 tratamente (din care:
621 în cadrul policlinicii și 29 la domiciliul asistaților);
* numărul mediu lunar al beneficiarilor CAJM a fost de 560 persoane, dincare: 340
asistați, 150 salariați și colaboratori, 70 membri ai Comunității.
În cadrul programului „Project Vision” în anul 2018 au fost realizate în cadrul
Clinicii „Oculus” un număr de 21 operaţii de cataractă primară şi secundară pentru 15
asistați, 3 neasistați și 3 neevrei.
Căminul de persoane vârstnice „Amalia şi Şef Rabin dr. Moses Rosen” a fost supus
unor multiple şi ample transformări în ultimii ani, respectiv:
* reabilitarea şi modernizarea clădirii efectuată în 2014 – constând în lucrări privind
structura de rezistenţă, protecţie termică, montarea tâmplariei PVC, obloanelor,
modernizarea instalaţiilor de încălzire şi apă caldă. În prezent căminul dispune de 57 de
camere cu 110 locuri de cazare la parter şi etajul 1, precum şi de 29 de camere complet
renovate, mobilate şi utilate cu 51 de locuri de cazare la etajul 2;
* amenajarea la etajul 1 a sălii de ergoterapie şi a terasei prin montarea plasei de
protecţie, amplasarea meselor şi scaunelor;
* reabilitarea integrală a etajului 2, printr-un proiect susţinut din fonduri ale Uniunii
Europene, astfel că în prezent oferă beneficiarilor următoarele facilităţi : 29 de camere de
cazare, complet renovate, funcţionale şi moderne (3 categorii de confort), 4 apartamente, 18
camere cu 2 paturi, 7 camere cu 1 pat şi chicinetă. Toate camerele sunt prevăzute cu balcon,
toaletă şi duş, dotate cu mobilier şi accesorii complet noi (TV, acces internet, acces telefon
prin centrală proprie, frigider, aer condiţionat, sisteme de alarmare incendii şi de urgenţă).
* reamenajarea şi utilarea spaţiilor destinate serviciilor pentru rezidenţi, respectiv: sala
de mese cu oficiu de pregătire a mesei, cabinet medic, cabinet asistente, hospice, baie
asistată, care au devenit mari, luminoase, variate şi bine utilate;
* amenajarea a 5 noi spaţii destinate recreării şi socializării: sală de sportkinetoterapie,
bucătărie ocupaţională, spălătorie la dispoziţia beneficiarilor, club,
bibliotecă / sala internet, hol comun cu ecran TV de mari dimensiuni;
Facem precizarea că, în vederea asigurării condiţiilor optime ale asistaţilor, membri ai
comunităţii, fondurile privind asistenţa socială şi medicală sunt alocate direct de la F.C.E.R.
către D.A.S.M., C.E.B. având un rol semnificativ prin operativitate şi conlucrare în această
direcţie.
Cu sprijinul J.D.C., D.A.S.M. a implementat în Bucureşti Programul Case Calde
începând cu luna septembrie 2015, iniţial prin 2 întâlniri lunare cu 5 - 8 invitaţi/ gazdă.
În cursul anului 2018 Programul s-a extins treptat de la 6 la 14 gazde cu un număr de 76
participanți, cu întâlniri medii lunare de 4-5.
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În cadrul întâlnirilor, se dezbat teme iudaice sau de interes general, au loc audiţii
muzicale, vizionare de filme, prelegeri, sărbătorirea zilelor de naştere, celebrarea sărbătorilor
evreieşti.
Ca urmare a interesului crescut pentru participarea la program, se are în vedere, pentru
perioada următoare atragerea cât mai multor persoane în calitate de gazde şi, totodată,
diversificarea temelor şi a activităţilor abordate, încurajarea întâlnirilor frecvente între toţi
participanţii pentru cunoaştere şi socializare.
În scopul de ajutorare al membrilor săi, în unele cazuri, când ajutoarele repartizate de
Federaţie şi destinate asistaţilor nu au fost la nivelul situaţiilor impuse, C.E.B. a contribuit cu
completări, cu prioritate sub forma ajutoarelor în sume de bani. De menţionat, că în ultima
perioadă s-a instituit metodologia ca cererile pentru acordarea ajutoarelor băneşti să fie
examinate şi avizate de dl. Octavian Fulop în scopul satisfacerii nevoilor solicitanţilor dar şi
fără a se risipi fondurile comunităţii.
Mai mult, reamintim grija şi sprijinul acordate în situaţiile excepţionale în care s-au
aflat la un moment dat unii membrii ai comunităţii, de către Comunitate alături de D.A.S.M.,
F.C.E.R. şi J.D.C. România, aşa cum a fost în anul 2013 pentru tânărul David Finţi ca
urmare a tragicului accident survenit, precum şi rolul deosebit al D.A.S.M. pentru
transportul său în Israel, unde, după tratamente şi multiple intervenţii chirurgicale a putut să
participe la sărbătoarea care îmbină bucuria cu eliberarea - Pesah 5774.
De asemenea, este de notat că în ultimii ani a fost organizată de C.E.B. împreună cu
D.A.S.M. şi J.C.C. Săptămâna Vârstnicilor cu regularitate, eveniment destinat generaţiei de
aur a comunităţii şi iniţiat în octombrie 2013 cu ocazia Zilei Internaţionale a Vârstnicului.
De subliniat că, incepand cu anul 2017 C.E.B., prin personalul specializat, s-a ocupat
de întocmirea și expedierea documentației privind pensia Claims pentru supraviețuitorii
Holocaustului din Iași și Tecuci, precum și a documentației privind acordarea despăgubirilor
Claims (neacordate în perioadele anterioare).
În acest interval, au fost întocmite documentele pentru aprox.55 persoane, multe dintre
cazuri fiind rezolvate pozitiv, și totodată, au fost supuse avizării președintelui C.E.B. atestate
de viață pentru aprox.100 persoane anual.
În vederea deservirii doamnelor din comunitate, a funcţionat (până la pensionarea dnei Bercu) serviciul de coafură. Apreciem că, deşi costurile de întreţinere şi funcţionalitate
sunt în volum mult mai ridicat decât încasările (care au variat între 4 şi 6 mii lei anual), s-au
depus eforturi pentru menţinerea acestui serviciu.
Tot în cadrul acţiunilor de a răspunde cerinţelor membrilor comunităţii, prin standul
de carte organizat de C.E.B., s-au avut în vedere accesul rapid la publicaţiile editurii
Hasefer, distribuţia Luah-urilor, a SIDUR-urilor, Mahzor, ş.a., realizându-se anual un rulaj
de aprox. 6-7 mii lei exclusiv la publicaţiile Hasefer.
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3.5. ALIMENTE ŞI BĂUTURI RITUALE
Prin compartimentul specializat, C.E.B. asigură aprovizionarea membrilor săi cu
alimente, în principal azimă şi făină de azimă, precum şi băuturi rituale. Rulajul cel mai
intens al produselor (apox. 60 mii lei anual) se desfăşoară în perioada de campanie
premergătoare sărbătorilor de Pesah. De notat că în perioada acestor campanii, C.E.B.
asigură program prelungit pentru distribuţie, spaţiu de lucru adecvat, precum şi echipă
suficient de numeroasă, astfel încât membrii comunităţii să intre în posesia produselor în cât
mai scurt timp.
3.6. BUNURI DONATE/TESTATE DE CĂTRE ASISTAŢI/NEASISTAŢI
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, depozitare şi
valorificare din cadrul CEB a bunurilor materiale donate sau testate de către asistaţi,
potrivit Hotărârii Comitetului de Conducere al C.E.B. adoptată în şedinţa din data de
25.11.2013 şi în baza Deciziei Interne nr.7/28.11.2013. Totodată, a fost stabilită componența
Comisiei de Inventariere a bunurilor din locuințele cedate, în urmîtoarea structură: 2
membrii din cadrul F.C.E.R.-C.M., 2 de la C.E.B., un membru de la D.A.S.M. și un membru
pentru a filma/fotografia situația existentă pe etape.
Apreciem că, în perioada parcursă de la implementarea procedurii, preluarea,
depozitarea şi valorificarea bunurilor donate s-au efectuat în concordanţă cu cerinţele
prevăzute, aceasta fiind completată, modificată şi îmbunătăţită pe măsura în care comisia s-a
confruntat cu diverse situaţii. Forma finală a procedurii a fost editată în martie 2015 cu
aplicabilitate 3-6 luni când va fi din nou supusă îmbunătăţirilor /completărilor.
În perioada 2013 – 2019 au fost inventariate şi eliberate locuinţe ale persoanelor
membre ale comunităţii aflate în diverse situaţii (internare definitivă în cămin şi/sau
decedate fără urmaşi).
Facem precizarea că la inventarele întocmite în cazul preluării bunurilor din locuinţe
au fost identificate bunuri de valoare (tablouri, tacâmuri şi sfeşnice din argint şi/sau
argintate, ceasuri de damă şi bărbăteşti de mărci consacrate, diverse piese – podoabe - din
metal galben şi alb), predate ulterior către F.C.E.R. cu procese verbale conţinând valoarea
stabilită în fiecare caz în parte de specialişti în domeniu (în cazul tablourilor) sau în vederea
expertizării şi evaluării, potrivit reglementărilor aprobate de Consiliul de Conducere al
Federaţiei. Totodată, au fost transferate Teatrului Evreiesc de Stat obiecte de recuzită şi au
fost predate în custodie unor membrii ai Comunităţii aflaţi în nevoie – mic mobilier. O parte
din bunurile inventariate în depozitul din str. Anton Pann nr.44-46, constând în obiecte de
cult: pupitru lemn, suport Hupa, bănci Sinagogă, au fost transferate în custodia Muzeului de
Istorie al Evreilor din Bucureşti.
De asemenea, sumele în bani recuperate la acţiuni asemănătoare, au fost depuse la
casieria C.E.B. fiind contabilizate corespunzător ca venit.
În cazul valorificării bunurilor din depozit, contribuţia aferentă a fost stabilită şi
aprobată cu anticipaţie prin procese verbale ale comisiei de evaluare, negocierea directă cu
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clientul s-a realizat în situaţiile în care valorificarea s-a efectuat direct din locuinţă, până a fi
transportate la depozit.
Veniturile înregistrate în contabilitatea C.E.B. ca rezultat al valorificării bunurilor au
avut de-a lungul timpului un trend descendent ca urmare a degradării prin depozitarea în
spațiile restrânse și improprii de care dispune C.E.B.
La sediul Comunităţii Evreilor din Bucureşti, ajutaţi de bunăvoinţa şi generozitatea
unor persoane inimoase, am primit cu recunoştinţă şi am dăruit persoanelor aflate în
dificultate, membri ai Comunităţii, ajutoare constând în alimente, îmbrăcăminte,
încălţăminte, mobilier pentru birouri.
Întregul procedeu de distribuire a donaţiilor a fost atent analizat în cadrul şedinţelor de
lucru ale Comitetului de Conducere al C.E.B., stabilind necesitatea actului de donaţie în
cazul fiecăruia dintre beneficiari. În acest sens, Comitetul de Conducere a emis şi aprobat
procedura specifică pe baza căreia s-a asigurat distribuirea corectă şi eficientă a donaţiilor,
principiul echităţii fiind un scop în sine atins.
3.7. MUZEUL DE ISTORIE
Începând cu anul 2013 în cadrul Muzeului de Istorie a Evreilor din Bucureşti s-a
iniţiat o nouă strategie care să conducă la creşterea gradului de cunoaştere a contribuţiei
evreilor din România în cultură, ştiinţă, artă, cercetare, viaţă socială, precum şi de susţinere a
valorilor şi tradiţiilor autentice evreieşti.
Rezultatele au fost evidente spre finalul anului 2013 şi pe parcursul anului 2014,
muzeul adoptând o modalitate integrată de prezentare prin utilizarea materialelor,
documentelor pe suport digital, care a permis accesul rapid la cunoaşterea identităţii şi
modului de viaţă al evreilor din diverse epoci.
Activitatea întreprinsă de colectivul Muzeului constă atât în însoţirea şi prezentarea
exponatelor vizitatorilor români şi străini, cât şi în cercetarea istorică. În această direcţie au
fost realizate patru broşuri şi patru filme documentare despre sinagogi, comunităţi evreieşti
din România, au fost întocmite hărţi privind repartizarea prezenţei evreilor pe teritoriul ţării,
au fost editate seturi de ilustrate, CD-uri suport pinacoteca, audiobook, precum şi expoziţie
creată în house.
În vederea finanţării activităţilor, Muzeul de Istorie a Evreilor a atras fonduri prin
programele European Jewish Fund (EJF) si RF, dar şi prin încasări directe.
Muzeul de Istorie a organizat evenimente foarte bine primite de membrii comunităţii,
cum au fost: * sărbătorirea pictoriţei Medi Dinu
* Expoziţia Femei evreice pictoriţe
* inaugurarea Pinacotecii
* inaugurarea Expoziţiei Yiddishe Welt in Rumenie.
În cursul anului şcolar sunt organizate vizite ale elevilor de la Liceele Matei Basarab,
Lauder, Şcoala Iancului, Liceul Adventist, Şincai, British School, copii de la HABAD, ş.a.
Pe perioada lucrărilor de reabilitare, consolidare şi reamenajare, Muzeul de Istorie a
funcţionat în Sinagoga Mare alături de Muzeul Holocaustului din România.
3.8. MUZEUL HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA
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Muzeul Holocaustului din România a primit vizitatori din Israel, SUA, Australia,
Uzbekistan, Venezuela, Japonia, Africa de Sud, Brazilia, ţări din Europa şi, bineînţeles, din
România, studenţi, elevi, profesori, rabini, preoţi, militari. Vizitatorilor le-au fost prezentate,
în variantele adecvate – lb.româna, engleză sau franceză, „Monumentul Sinagoga Mare” cu
valorile sale arhitecturale, decorative, istorice, precum şi „Memorialul Martirilor Evrei”
prin expunerea documentelor Holocaustului din România.
Luând în consideraţie importanţa cunoaşterii în întreaga lume a evreilor şi
Holocaustului din România, au fost acordate cu diverse ocazii grupurilor organizate de
vizitatori CD-urile „Holocaust under Antonescu Government” şi „The Jews of RomaniaHistory, Culture, Civilisation” atât în engleză cât şi în română. Totodată, pentru o mai bună
înţelegere privind Expunerea Documentelor Holocaustului din România, au fost traduse în
limba engleză şi poziţionate pe panouri 12 texte importante expuse iniţial numai în limba
română.
Finanţarea muzeului Holocaustului este realizată prin grija Comunităţii Evreilor din
Bucureşti şi prin donaţiile acordate în acest scop.
3.9. FINANCIAR - CONTABIL
În conformitate cu reglementările legale în domeniu, C.E.B. are organizată activitatea
financiar-contabilă în compartiment distinct, organizare care a permis conducerea corectă şi
la zi a contabilităţii, cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.1.969/2007 și ale Ordinului
3.103/2017 pentru aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial, precum şi a celorlalte prevederi ale legislaţiei în domeniu.
Astfel s-a asigurat, pe tot parcursul fiecărui exercițiu financiar, respectarea principiilor
contabilităţii (prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei
exerciţiului financiar, intangibilităţii bilanţului de deschidere, principiul necompensării,
principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv), precum şi respectarea
regulilor şi metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.
Pe perioada mandatului, începând cu 2013 și până în prima parte a anului 2019,
activitatea C.E.B. a fost analizată şi verificată periodic / anual de către personalul specializat
al Oficiului de Îndrumare şi Control al F.C.E.R.-C.M., rezultatele acestor verificări fiind
evidenţiate în procese verbale pe domenii.
În legătură cu efectuarea controlului financiar în cadrul C.E.B. facem următoarele
precizări:
 la alegerile organizate de Adunarea Generală a C.E.B. din data de 19.05.2013
au fost nominalizate doua persoane în calitate de cenzori dna Gabriela Bucăţică şi dl.
Leontin Fagenbaum, însă, luând în considerare faptul că pregătirea profesională nu
corespunde cerinţelor legale respectiv cel puţin unul să fie expert contabil (în speţă membru
al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), corelat cu numărul
insuficient pentru formarea comisiei de cenzori (de 3 membri) nu a fost posibilă validarea
comisiei și fără desfăşurarea activității de control financiar.
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 problema cenzorilor a fost dezbătută şi analizată în şedinţele Comitetului de
Conducere, în repetate rânduri încă din anul 2013, la şedinţe fiind invitaţi specialişti în
domeniul juridic pentru consultare pe tema legalităţii cenzorilor.
 luând în considerare faptul că în cadrul C.E.B. nu era constituită comisia de
cenzori care să corespundă cerinţelor legale, precum şi faptul că verificarea financiară se
impunea a fi realizată în termen, raportul fiind anexă a Situaţiilor financiare pentru fiecare
exercițiu financiar, Comitetul de Conducere, cu aprobarea prealabilă și anuală a F.C.E.R.C.M., a hotărât ca verificarea financiară şi certificarea bilanţului contabil să se realizeze de
către un auditor extern, în scopul validării situaţiilor financiare, cu privire la imaginea fidelă,
clară, completă şi reală a acestora, precum şi respectarea legislaţiei aplicabile. În acest sens,
conform prevederilor Art.18, Secţiunea 1, Cap.II din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a fost demarată procedura simplificată de selecţie, fiind
solicitate, pentru fiecare an încheiat, cereri de ofertă de la operatori economici în domeniul
auditului statutar.
 Societatea desemnată Confident Expert CP, auditor financiar, membru CAFR,
prin Dl. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Popescu, a realizat revizia, verificarea riguroasă a
organizării, a documentării, a înregistrării în contabilitate şi a raportării gestiunii financiarcontabile pe perioada, a evidenţelor financiar-contabile ale C.E.B. şi a întocmit Raportul de
audit aferent.
 Suplimentar, societatea de audit a dezvoltat în „Bazele Raportului de Audit”
rezultatele misiunii de audit pentru perioada cuprinsă între anii 2013-2018, material ce va fi
expus la punctul doi al Ordinei de zi din prezenta şedinţă.
Se impune a fi subliniat că diminuarea cheltuielilor în fiecare perioadă a fost
consecinţa atenţiei deosebite şi fermităţii manifestate de conducerea C.E.B. faţă de utilizarea
cu răspundere a fondurilor existente.
Sintetizând, se apreciază că activitatea C.E.B. se desfăşoară în conformitate cu
obiectivele stabilite în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat anual şi că deciziile luate de
conducere au fost în strictă concordanţă cu interesele comunităţii, nefiind înregistrate cazuri
de abateri.
În vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor comunităţii, C.E.B. a supus aprobării
anual, Comitetului Director proiecţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli.
În numele Comitetului de Conducere al C.E.B.
Ing. Paul Schwartz
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