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FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI din ROMÂNIA – CULTUL MOZAIC    
COMUNITATEA EVREILOR BUCUREŞTI    

 
       SINTEZĂ 

R A P O R T  
de activitate al Comitetului de Conducere  

 
În cele ce urmează vă informăm asupra principalelor preocupări ale Comitetului de Conducere al 

C.E.B. aferente perioadei parcurse de la precedenta Adunare Generală care a avut loc în data de 6 
septembrie 2015 până la jumătatea exerciţiului financiar 2017. 

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.  

În legătură cu angajamentul de redactare în regim de urgenţă a unui nou Statut al C.E.B., suntem în 
măsură a vă informa că s-au întreprins diligenţele necesare în vederea analizării, completării/modificării 
Statutului existent, precum şi redactării noului statut aliniat cerinţelor actuale. Proiectul Statutului se află în 
prezent în faza de avizare de către Comitetul de Conducere şi va fi publicat pentru dezbatere de către 
membrii Comunităţii, forma finală urmând a fi aprobată într-o Adunare Generală Extraordinară organizată 
în acest scop.  

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.  

 
Prezentăm, în continuare, activităţile prestate în perioada septembrie 2015 – iunie 2017:  
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. 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.  

Cu privire la Viaţa religioasă, subliniem preocuparea consecventă ca serviciul din acest domeniu să 
fie în concordanţă cu programul stabilit, asigurându-se astfel prezenţa activă a membrilor Comunităţii zilnic, 
la minian şi la sărbătorile evreieşti la Templul Coral. Activitatea de cult s-a axat în special pe organizarea şi 
desfăşurarea constantă a rugăciunilor, asigurarea minian-ului zilnic, efectuarea cursurilor de Talmud Tora, 
organizarea de dezbateri pe teme specifice precum şi colaborarea cu Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) din 
Bucureşti. 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 Templul Coral. De asemenea au avut loc și 
tradiționalele brit-mila desfășurate atât la Sinagoga Mare sau Templul Coral, precum și o nuntă la Templul 
Coral. 
 De la reinaugurare, Templul Coral a prezentat interes pentru vizitatori din ţară şi străinătate Israel, 
Franţa, Japonia, Germania, Spania, Insulele Feroe, înregistrându-se un număr în continuă creştere. 
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 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. 

Recent, Dl. Moshe Turgeman, cetăţean izraelian, a acordat Comunităţii Evreilor Bucureşti, o Torah 
Sul casher, eveniment marcat printr-o ceremonie specială. 
 În cadrul altor activităţi pe linie religioasă, punctăm şi organizarea următoarelor obiective: Sukot 
Fest pentru Tineri, Seara Sinagogilor Deschise de Hoşana Raba, Tişrei Piknic Keşet România.  

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. 

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. 

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. 

Atmosfera sărbătorilor şi evenimentelor a fost antrenată de Corul „Hazamir” - proiect demarat şi 
susţinut în comun de  Comunitatea Evreilor București şi J.C.C., precum şi de formaţia „Bucharest Klezmer 
Band” - proiect iniţiat de Comunitatea Evreilor Bucureşti. Celebrarea din luna septembrie 2016 pentru trei 
ani de la înfiinţare a coincis chiar cu un eveniment special Ziua europeană a studiului iudaic.  

În perioada parcursă, Comunitatea Evreilor Bucureşti a continuat programul de curăţare a 
cimitirelor cu acţiuni mai intensificate în perioadele climaterice favorabile şi a adoptat o serie de măsuri 
operative care au condus la schimbarea aspectului general al acestora. 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. 
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 ridicarea construcţiilor în totalitate.  
 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. 
Totodată, în cimitirele Comunităţii Evreilor Bucureşti au avut loc multiple schimbări şi s-au adoptat măsuri 
care au modificat în sens pozitiv aspectul general , s-au  implementat noi modele de monumente cu 
rezistenţă mărită în timp, care să corespundă şi din punct de vedere estetic, prevăzute cu borduri şi având 
extinsa betonarea pe aleile inter monumente – fiind astfel eliminate spaţiile posibile de apariţie a vegetaţiei. 
Concomitent, s-a adoptat un sistem nou de inscripţionare a plăcilor comemorative prin sablare cu abraziv 
sub presiune. În acest sens, exemplificăm monumentele familiei  Pollak şi Arin Stănescu. De asemenea, 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. 

Recent, au fost realizate două monumente pentru col. Iancu Sin Marcu –  erou al Primului Război 
Mondial, decedat în 1927 şi înhumat cu înalte onoruri militare, precum şi pentru Horovitz Şahar – decedat 
în anul 1973. 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.  

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.  
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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 cursul anului 2016, în cadrul Compartimentului de asistenţă socială Bucureşti (CASB), numărul 

total de asistaţi a fost de 498 (cu o vârstă medie de 85 ani) din care 379 victime ale Holocaustului (cu o 
vârstă medie de 84 ani), la care se adaugă 42 copii în Programul „Copii în Nevoie” şi 77 asistaţi internaţi în 
cămin (din care 51 fiind victime ale Holocaustului). Astfel, în cadrul numărului total de asistaţi de 498, sunt 
307 femei şi 191 bărbaţi, respectiv victime ale Holocaustului 222 femei şi 157 bărbaţi.  
Prin CASB sunt asigurate servicii de îngrijire la domiciliu, operaţii de cataractă potrivit Programului 
Project Vision, servicii privind susţinerea copiilor evrei care provin din familii cu venituri reduse sau cu 
probleme de sănătate - Programul „Children in Need”, de asemenea, sunt asigurate consultaţii, tratamente, 
investigaţii şi recoltări analize conform specialităţilor medicale: medicina internă, chirurgie generală, 
oftalmologie, balneofizioterapie medicină fizică şi recuperare, diabet şi boli de nutriţie, ecografie, 
dermatologie, psihiatrie şi stomatologie.  Totodată, D.A.S.M., cu sprijinul J.D.C., a implementat în 
Bucureşti Programul „Case Calde” începând cu luna septembrie 2015, constând în întâlniri periodice la care 
sunt dezbătute teme iudaice sau de interes general, au loc audiţii muzicale, vizionare de filme, prelegeri, 
sărbătorirea zilelor de naştere, celebrarea sărbătorilor  evreieşti.  

Centrul de zi Bucureşti din cadrul D.A.S.M. funcţionează în medie de 5 zile pe săptămână şi constă 
în vizionarea filmelor, diverse prelegeri, sărbătorirea zilele de naştere, celebrarea sărbătorilor evreieşti, 
organizarea excursiilor. Anual, au fost organizate tabere pentru vârstnici la CIR Cristian şi CIR Eforie. 

În cursul anului 2016, au fost acordate Licenţele de funcţionare  atât pentru Centrul care acordă 
servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu „Yad be Yad” din Bucureşti cât şi pentru Căminul pentru 
persoane vârstnice „Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses Rosen” . 

În intervalul 2013 – 2016 în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice „Amalia şi Şef Rabin dr. 
Moses Rosen” s-a  desfăşurat o amplă activitate de modernizare şi reabilitare a construcţiei existente, 
acţiune care a condus la creşterea cu 43,46%  a potenţialului de cazare, constând în 51 noi locuri de cazare 
organizate în 29  camere, precum şi  5 noi spaţii destinate recreerii şi socializării. Lucrările efectuate de 
reabilitare/modernizare etaj II, înlocuirea instalaţiilor, închideri integrale/parţiale a teraselor pentru etajele I 
şi II, anveloparea clădirii şi înlocuirea tâmplăriilor au fost finanţate, în principal, prin P.O.R. (Programul 
Operational Regional – Regio 2007-2013) .  

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.  

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. 

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 încă din anul 
2013 - Procedura privind activitatea Departamentului de preluare, depozitare şi valorificare din cadrul 
CEB a bunurilor materiale donate sau testate de către asistaţi, fiind ulterior modificată, completată şi 
îmbunătăţită pe măsura în care comisia s-a confruntat cu diverse situaţii. 

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.  
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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. 

Activitatea întreprinsă de colectivul Muzeului de Istorie constă atât în însoţirea şi prezentarea 
exponatelor vizitatorilor români şi străini, cât şi în cercetarea istorică. În această direcţie au fost realizate 
broşuri şi 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 şi prin încasări directe. 
 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 Romania- History, Culture, Civilisation” atât în engleză cât şi în 
română. Finanţarea muzeului Holocaustului este realizată prin grija Comunităţii Evreilor din Bucureşti şi 
prin donaţiile acordate în acest scop.  

 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 legislaţiei în domeniu. 

În scopul validării situaţiilor financiare aferente exerciţiului 2016, cu privire la imaginea fidelă, 
clară, completă şi reală a acestora, precum şi respectarea legislaţiei aplicabile, acestea au fost supuse 
verificării financiare şi certificării bilanţului contabil, de către societate specializată membră a Camerei 
Auditorilor Financiari din România. Societatea, a realizat revizia, verificarea riguroasă a organizării, a 
documentării, a înregistrării în contabilitate şi a raportării gestiunii financiar-contabile pe perioada 01.01-
31.12.2016, a evidenţelor financiar-contabile ale C.E.B. şi a întocmit Raportul datat 20.04.2017. 

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. 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.  

 
Pentru perioada următoare, ne propunem continuarea acţiunilor de realizare a monumentelor din 

donaţii individuale şi/sau colective, astfel încât, anual să se diminueze numărul celor peste 3 mii locuri de 
veci fără monumente şi fără aparţinători, acţiuni care vor conduce totodată la stoparea invaziei buruienilor 
prin betonarea aleilor înconjurătoare, precum şi intensificarea acţiunilor privind reparaţiile monumentelor 
aflate în stadii de degradare, fără aparţinători, din sumele colectate din donaţii.  

 
 

În numele Comitetului de Conducere al C.E.B. 
 

PREŞEDINTE, 
Ing. Paul Schwartz 

 


