CURRICULUM VITAE
Date personale

Numele

Eduard KUPFERBERG

Data naşterii
Angajator

13 mai 1975
Federația
Comunităților
Evreieşti din România – Cultul
Mozaic

iulie
2016
- Secretar General al Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul
prezent
Mozaic (ales în cadrul Congresului al III-lea al FCER-CM)
Din această poziție coordonez viața de cult a Federației, activitatea juridică, de resurse umane
(unde am implementat informatizarea printr-un sistem informatic dedicat), activitatea de patrimoniu
imobiliar al Federației (sinagogi, cimitire, obiective de întreținere a patrimoniului comunitar, precum
și exploatarea patrimoniului imobiliar economic, unde am crescut nivelul veniturilor de la aprox 7,7
mil lei la aprox 8,6 mil. lei în 2019 (o creștere de 11,6%), în ciuda diminiuării prin vânzare cu aprox
10,5% a numărului de proprietăți ), a informatizării Federației și a relațiilor intercomunitare.
Dincolo de aceste atribuții, mai coordonez Celula de Criză a Federației, care, din martie 2020, a
depus toate eforturile (mai ales în perioada stării de urgență) pentru a proteja comunitatea de efectele
pandemiei cu SARS-CoV2, prin punerea în aplicare a normelor legale, comunicarea acestora către
membri și salariați, programul de voluntariat în sprijinul membrilor din grupa de risc (peste 60 de ani)
neasistați, etc. Nici partea spirituală nu a fost neglijată, încă din primele zile ale situației de urgență au
fost înregistrate și publicate pe internet rugăciunile, și la scurtă vreme după aceea a urmat
transmiterea în direct a rugăciunilor, a conferințelor pe teme religioase etc. De asemenea am obținut
ca Centrul de Crize al Congresului European Evreiesc să asigure instructaje ale Celulei de Criză, precum
și audituri de securitate la comunitățile evreiești din București, Cluj, Oradea și Timișoara, si am obținut
fonduri pentru îmbunătățirea sistemelor de securitate la București și Oradea.
Ca persoană de legătură a Federației cu Congresul Mondial Evreiesc, am obținut ca cel de-Al 6lea Forum al Congresului Mondial Evreiesc și prima Conferință a Trimișilor Speciali Guvernamentali
pe probleme de Antisemitism să se desfășoare la București (17-18 iunie 2019).
Ca urmare a lobby-ului întreprins în ultimii doi ani, dacă nu ar fi izbucnit pandemia cu SARS-CoV2, urma
la la începutul lunii mai 2020 să aibă loc la București Conferința Rabinilor Europeni, cu participarea
majorității Șef Rabinilor din Europa, precum și a unuia din Șef Rabinii Israelului. Imediat ce situația o
va permite, Conferința urmează a se desfășura la București.
mar 2009- iul 2016 Cancelaria Rabinică
(până în anul 2013 - în paralel cu atribuțiile legate de activitatea de relații internaționale şi interetnice),
În calitate de director al Cancelariei Rabinice, eforturile mele au fost direcționate mai ales către
coordonarea activității de cult mozaic din Bucureşti şi din comunități, dezvoltarea programelor
educaționale, precum şi spijinirea inițiativelor legate de viață de cult şi dezvoltarea identității iudaice.
În această perioadă, am conturat și am implementat viziunea Cancelariei Rabinice. Am
supravegheat şi coordonat activitatea acestui Departament. Am conceput și implementat strategia de
cult pe termen mediu. Am conceput proiectele de buget pe domeniul de activitate (cheltuieli, venituri)
și am gestionat și monitorizat acest buget, cu sprijinul Departamentului Economic.
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Am evaluat și analizat periodic activitatea de cult. Am conceput, coordonat şi implementat
programe de educație iudaică la nivel local sau național (de exemplu: Școala de vară SIHa, Tikkun Leil
Șavuot etc. Am conceput și structurat proiecte în vederea obținerii de finanțări, atât pentru programe
specifice, cât și pentru proiecte ale altor departamente din cadrul FCER. Am asigurat coordonarea
logistica, tehnică şi organizarea tematică a numeroase programe, proiecte și acțiuni.
Am realizat materiale educaționale, pericope pentru Șabat și sărbători. În 2015 am conceput,
creat și dezvoltat domeniul de internet al Cancelariei Rabinice (www.rabinat.ro), domeniu care,
împreună cu pagina de Facebook asociată, a atras peste 30.000 de cititori.
Am fost coordonatorul suitei de manifestări prilejuite de aniversarea a 75 de ani de existență
a FCER (pe tot parcursul anului 2011). Mi-am adus contribuția la conceperea și realizarea unor
documente statutare, regulamente și proceduri.
Am fost coordonatorul și consultantul științific al lucrărilor „Legendele Evreilor” și „Tradiții și
obiceiuri evreiești – ce, cum și de ce?”, apărute la Editura Hasefer.
Septembrie 2006 – martie 2009, Şef al Sectorului Relații, Imagine, Protocol
În această calitate am coordonat activitatea de relații internaționale a FCER cu alte organizații
de profil. Am coordonat realizarea de materiale de promovare, precum și activitatea de protocol a
FCER. Am conceput, structurat, coordonat o serie de evenimente cu impact major asupra aspectelor
legate de relații şi imagine (mai ales Festivalul Euroiudaica 2007, în cadrul căruia au avut loc 47 de
manifestări cultural-artisitce: teatru, dans, balet, concerte, cafenele litereare, târg de carte, expoziții,
mese rotunde şi conferinte, etc., care au reuşit să atragă în cele 4 zile ale festivalului aproximativ 7000
de spectatori)
1998 – septembrie 2006 – Departamenul de educație (inițial Compartimentrul de Tineret/ Centrul
Pedagogic)
În calitate de coordonator de proiecte educaționale şi de tineret, (în primii ani ca voluntar) am avut
următoarele atribuții şi responsabilități:
Realizarea planurilor de activitate ale Compartimentului; Evaluarea şi analiza activităților
Compartimentului; Conceperea şi structurarea de proiecte pentru obținerea de finanțări;
Coordonarea logistica, tehnică şi organizarea tematică a programelor; Derulare de prelegeri şi
workshop-uri pe tematici legate de: istoria evreilor, tradiții şi obiceiuri, antisemitism şi negaționism,
Şoah (Holocaust), sionism şi Israel, etică iudaică, Tanah etc. Concepere şi derulare de training-uri;
Întocmirea documentelor organizatorice de uz intern specifice compartimentului (circulare, adrese,
formulare de înscriere pentru activitățile organizate, fişe de evaluare); Realizarea proiectelor anuale
de buget ale Compartimentului; Identificarea potențialilor lectori şi organizatori pentru activitățile
derulate de Centrul Pedagogic; Asigurarea legăturii permanente cu alte organizații de tineret (în
special ale minorităților naționale), precum şi identificarea mijloacelor de colaborare cu acestea;
Creare de materiale educaționale.
Printre cele mai semnificative realizări la a căror inițiere și implementare am avut o contribuție
deosebită au fost: crearea Organizației Tinerilor Evrei din România, Seminarul de Iudaism și Istoria
evreilor, Seminarele regionale de tineret, seminarele itinerante dedicate Holocaustului,
Proiecte speciale:
Director proiect al Festivalului ”Euroiudaica 2007” (Sibiu – iunie 2007 – buget total 455.000 Euro) și
al Festivalului ”YiddisherVelt” (București, septembrie 2010 - buget total 50.000 euro)
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În calitate de director al celor două proiecte am realizat conceptul celor două festivaluri, am
constituit și coordonat echipa de proiect, atât cu personal propriu, cât și prin identificarea și angajarea
unor experți, Am coordonat conceperea programului de manifestări, am conceput și gestionat bugetul
(cheltuieli, identificare surse de venituri), am realizat aplicații pentru atragere de fonduri, am
identificat parteneri și negociat contracte de parteneriat (inclusiv parteneriate media), am coordonat
negocierea contractelor cu furnizorii de servicii artistice, hoteliere, de transport, catering, închirieri
spații și echipamente etc., am supervizat realizarea materialelor publicitare și de promovare, am
coordonat derularea propriu-zisă a proiectelor, am realizat raportarea și decontarea către finanțatorii
proiectelor (surse guvernamentale, fundații și organizații private din România, Europa și SUA).
Diverse
• Din 2009 – membru al comitetului consultativ din România al programului ONU ”Alianța
Civilizațiilor”
• 2007-2013 – trainer asociat la Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, din cadrul
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național
• Din 2001 – membru al Comisiei de învățământ și tineret din cadrul Consiliului Minorităților
Naționale din România
• Membru fondator al Forumului B’nai Brith „Dr Moses Rosen”
• Secretar al Forumului B’nai Brith în perioada 2002-2005
• 1994-1996 – Membru al Consiliului de Conducere al Comitetului Național de Coordonare a
Campaniei Europene de Combatere a Rasismului, Antisemitismului, Xenofobiei şi Intoleranței.
Studii
1993-1998

Facultatea de Drept – Universitatea Ecologică, Bucureşti

Alte cursuri şi diplome
2019
2007
2002-2003
1994-1998

Limbi străine

Absolvent al cursului de leadership LEATID Top Leaders seminar (un program JOINT)
Absolvent
al
cursului
de
perfecționare
pentru
ocupația
de
manager de proiect, organizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
Absolvent al cursului “The Buncher Community Leadership Program” - Israel
Cursuri de leadership (organizate cu sprijinul Consiliului Europei) pentru tinerii lideri
implicați în activități legate de societatea civilă
Scris
Engleză Bine
Franceză Mediu
Ebraica
Slab

Citit
Excelent
Foarte bine
Mediu

Conversație
Foarte bine
Mediu
Bine
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