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Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic 

 

PROCEDURĂ PENTRU PRIMIREA DE MEMBRI 

 ÎN COMUNITĂȚILE EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA 

 

1 Dispoziţii generale 

1.1. Prezenta procedură are la bază : 

Statutul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, aprobat de Adunarea 

Generală Extraordinară a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, din 16-

17.12.2007, recunoscut de Guvernul României prin H.G. 999/2008 şi publicat în 

Monitorul Oficial 670/29.09.2008, modificat și completat prin H.G. nr. 655/2010 

și prin Ordinul Secretarului de Stat pentru Culte nr. 95/18.11.2014. 

1.2. Prezenta procedură are menirea de a stabili modalitatea primirii de 

noi membri în comunităţile evreiești membre FCER-CM în concordanţă cu 

principiile democraţiei, transparenţei şi păstrării identității iudaice . 

2. Membrii - în conformitate cu art. 55 din Statutul FCER-CM: 

2.1.  Membrii Comunităţii pot fi doar cetăţeni români, care îndeplinesc 

cel puţin una dintre următoarele condiţii:  

a) sunt evrei (mamă evreică);  

b) au ascendenţă evreiască (cel puţin un bunic evreu);  

c) au trecut oficial la iudaism, prin convertire recunoscută 

de Cancelaria Rabinică a Federaţiei;  

d) sunt soţ/soţie neevrei ai unui membru al Comunităţii.  

2.2. Calitatea de membru se dobândește în baza unei cereri scrise 

(formular de adeziune) anexa 1, aprobată de Comitetul de conducere al 

comunității, cu atașare în copie a documentelor doveditoare a originii evreieşti 

sau, după caz, a documentelor care dovedesc convertirea oficială la iudaism - 

avizată de Cancelaria Rabinică, ori a celor care atestă căsătoria cu un membru al 

comunității. La depunere se vor prezenta și documentele originale pentru 

atestarea copiilor.  

2.3.  Nu pot fi membri ai Comunităţii persoane de origine evreiască care 

au renunțat de bunăvoie la religia mozaică sau care au adoptat în mod voluntar o 

altă religie.  

2.4.  O persoană poate fi membru numai a unei singure Comunităţi din 

România. 

2.5. în situația în care intervin modificări ale datelor conținute în Fișa de 

Adeziune – inițial completată – privind titularul şi/sau a celorlalți membri ai 

familiei, se va completa o Fișă de actualizare. 

3. Aprobarea sau respingerea cererii 

3.1 Comitetul de conducere al comunității trebuie să dea un răspuns în 

ședința de comitet de conducere imediat următoare depunerii cererii, dar nu mai 

târziu de 60 de zile. 
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3.2 În cazul în care cererea nu este aprobată, respingerea trebuie 

motivată. 

3.3  Motivele respingerii pot fi: 

- Neîncadrarea în unul din criteriile de eligibilitate de la pct. 2.1 

- existenta unor interese contrare scopului şi obiectivelor Comunităţii 

- aducerea de prejudicii grave imaginii publice a Comunității sau a 

Federației;  

- desfășurarea de activități de prozelitism în favoarea altei religii;  

- trecerea la o altă religie;  

3.4 Contestarea respingerii cererii de înscriere în comunitate se poate face la 

Secretarul General al FCER-CM. 

4. Membrii de onoare (conform art. 58 din Statut) 

4.1 Calitatea de membru de onoare se conferă şi se poate retrage prin 

hotărârea Comitetului de Conducere al Comunității. 

4.2 Calitatea de membru de onoare se atribuie persoanelor care au dovedit, 

prin întreaga activitate depusă, devotament în activitatea comunitară, atașament 

pentru comunitatea evreiască și că merită aprecierea comunității. 

4.3 Calitatea de membru de onoare trebuie acceptată de persoana respectivă. 

5 Membrii afiliaţi (conform art. 58 din Statut) 

5.1 Calitatea de membru afiliat poate fi obţinută de către:  

a) persoane fizice de origine evreiască, din ţară şi din străinătate, cu sau fără 

rezidență permanentă în România, indiferent de cetăţenie;  

b) persoane fizice de origine neevreiască cu atitudini, opinii şi comportament 

favorabile faţă de evrei şi/sau faţă de Cultul Mozaic;  

c) persoane juridice din România sau din alte ţări, care manifestă comportamente 

şi atitudini favorabile evreilor, precum şi opinii în interesul acestora. 

5.2 Calitatea de membru afiliat se dobândeşte prin cerere scrisă (formularul 

din anexa 2 pentru cei de origine ne-evreiască și din anexa 3 pentru persoanele de 

origine evreiască care nu dețin cetățenie română sau rezidență în comunitatea 

respectivă) adresată conducerii Comunităţii, aprobată de Comitetul de 

Conducere. La cerere, solicitantul va aduce și două recomandări din partea unor 

membri ai comunității și orice alte acte pe care le consideră necesare. Comitetul 

de Conducere al Comunității poate solicita un interviu cu solicitantul calității de 

membru afiliat. La interviu poate participa, la invitația Comitetului, orice 

persoană care poate da referințe despre solicitant.  

5.3 Comitetul de conducere al comunității trebuie să dea un răspuns în 

ședința de comitet de conducere imediat următoare depunerii cererii, dar nu mai 

târziu de 60 de zile. În cazul în care cererea nu este aprobată, respingerea nu 

trebuie motivată. 

5.4  Dacă un membru afiliat de origine evreiască îndeplinește criteriile 

de la articolul 2.1, el va avea calitatea de membru deplin al comunității. 
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6  Drepturile membrilor, ale membrilor de onoare şi ale membrilor 

afiliați sunt prevăzute în art. 56-58 din Statutul FCER-CM:  

7  Suspendarea calității de membru  

Neachitarea cotizației anuale de membru timp de 2 ani consecutivi duce la 

suspendarea drepturilor membrilor. Acestea vor putea fi recăpătate după achitarea 

restanțelor. 

8 Încetarea calității de membru (conform art. 59 din Statutul FCER-

CM) 

 Calitatea de membru al Comunităţii încetează în următoarele condiţii:  

- Cerere formulată în scris;  

- Deces;  

- Retragerea calităţii de membru de către Adunarea Generală a Comunităţii, 

la constatarea unor abateri grave, hotărâre care poate fi contestată la 

Adunarea Generală al Federaţiei, care va analiza şi va decide.  

- Retragerea calităţii de membru poate fi propusă de Comitetul de Conducere 

al comunităţii, în următoarele situaţii :  

-  abateri grave de la prevederile Statutului FCER-CM sau al 

Comunității (dacă este cazul), de la regulamentele sau hotărârile 

Comitetului de Conducere şi/sau ale Adunării Generale a 

Comunităţii;  

-  existenţa unor interese contrare scopului şi obiectivelor Comunităţii 

şi nedeclararea acestora;  

-  aducerea de prejudicii grave imaginii publice a Comunităţii sau a 

Federaţiei;  

-  desfăşurarea de activităţi de prozelitism în favoarea altei religii;  

-  trecerea la o altă religie;  

-  schimbarea domiciliului ori a reşedinţei în altă ţară sau localitate.  

 

9. Prezenta procedură, a fost adoptat, în ședința Consiliului de conducere al 

FCER-CM din 20-21marte 2017, și intră în vigoare în zece zile de la aprobare. 
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ANEXA 1 

Aprobare………………….. 

 

Nr. de înregistrare…………….. 

 

FIŞĂ DE ADEZIUNE 

 

LA COMUNITATEA EVREILOR DIN ....................... 

 

1.  Nume   

2.  Prenume  

3.  Sex, stare civilă  

4.  Data naşterii  

5.  Cod Numeric Personal   

6.  Cetăţenie / cetățenii  

7.  Studii, profesie  

8.  Loc de muncă  

9.  

Adresa de domiciliu 

 

 

 

10.  Nr. telefon fix  

11.  Nr. telefon mobil  

12.  E-mail  

13.  

Tipul afilierii 

La Comunitatea Evreilor  

Ambii părinţi evrei  Mama evreică  Tatăl evreu  

Bunic evreu  Bunica evreică  Convertire  

Partener  evreu  Simpatizant    
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14.  

Acte aduse în sprijinul 

tipului de afiliere  

(ex: Ketuba, acte de 

înmormântare ale părinților sau 

bunicilor, dovezi convertire) 

Se atașează actele în copie 

 

 

 

 

 

 

16 DATE DESPRE PĂRINȚI 

Tatăl 

Nume și prenume  
 

Data naşterii 
 

Membru al comunităţii din  

 

 

Altă situaţie  

Mama 

Nume şi prenume 
 

Data naşterii 
 

Membru al comunităţii din  

 

 

Altă situaţie 
 

17 DATE DESPRE PARTENER (soţ/soţie) 

Nume 
 

Prenume 
 

Data naşterii 
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Cod Numeric Personal 
 

Cetăţenia/cetățenii 
 

Studii, profesie 
 

Loc de muncă 
 

Domiciliu 
 

Adresa 
 

Nr. telefon fix 
 

Nr. telefon mobil 
 

Adresa e-mail 
 

Tipul afilierii 

La Comunitatea Evreilor 

Ambii părinţi evrei  Mama evreică  Tatăl evreu  

Bunic evreu  Bunica evreică  Convertire  

Partener  evreu  SIMPATIZANT  Nu dorește 

afilierea la 

comunitate 

 

 

18 

 

DATE DESPRE COPII 
Copil 1 Copil 2 Copil 3 

Nume 
   

Prenumele 
   

Sex 
   

Data naşterii 
   

Cod Numeric Personal 
   

Cetăţenia 
   

Studii, profesia 
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Loc de muncă 
   

Domiciliu 
   

Adresa 
   

Nr. telefon fix 
   

Nr. telefon mobil 
   

Adresa e-mail 
   

Tipul afilierii 

La Comunitatea Evreilor  

Ambii părinţi evrei  Mama evreică  Tatăl evreu  

Bunic evreu  Bunica evreica  Convertire  

Partener  evreu  SIMPATIZANT    

19 Copii sunt titulari / nu 

doreşte afilierea la 

comunitate 

   

20 
Situaţii speciale 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale exclusiv în vederea realizării 

specificului activităţii comunității și FCER-CM. 

Data.......................... 

 

Semnătura titularului 

................................... 

 

Înregistrat de : 

Numele și prenumele.............................................. 

Funcția..................................................................... 

Data.......................................................................... 

Semnătura.................................................................  
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ANEXA 2        Aprobare…………………. 

 

 

Nr. de înregistrare…………….. 

 

FIŞĂ DE ADEZIUNE 

Membru AFILIAT  

LA COMUNITATEA EVREILOR DIN ....................... 

 

15.  Nume   

16.  Prenume  

17.  Sex, stare civilă  

18.  Data naşterii  

19.  Cod Numeric Personal   

20.  RELIGIE  

21.  Cetăţenia / cetățenii  

22.  Studii, profesie  

23.  Loc de muncă  

24.  

Adresa de domiciliu 

 

 

 

25.  Nr. telefon fix  

26.  Nr. telefon mobil  

27.  E-mail  
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28.  
Motivul afilierii 

la Comunitatea Evreilor 

(Poate fi și o pagină separată)  

 

29.  

Acte aduse în sprijinul 

tipului de afiliere  

Două recomandări ale 

membrilor comunității, titluri 

ale unor lucrări scrise, etc. 

 

 

 

 

 

30 
Situaţii speciale 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale exclusiv în vederea realizării 

specificului activităţii comunității și FCER-CM. 

 

Data.......................... 

 

Semnătura titularului 

 

................................... 

 

Înregistrat de : 

Numele și prenumele.............................................. 

Funcția..................................................................... 

Data.......................................................................... 

Semnatura................................................................. 
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ANEXA 3 

Aprobare………………….. 

 

Nr. de înregistrare…………….. 

 

FIŞĂ DE ADEZIUNE 

Membru AFILIAT  

LA COMUNITATEA EVREILOR DIN ....................... 

 

30.  Nume   

31.  Prenume  

32.  Sex, stare civilă  

33.  Data naşterii  

34.  Cod Numeric Personal   

35.  Cetăţenie / cetățenii  

36.  Studii, profesie  

37.  Loc de muncă  

38.  

Adresa de domiciliu 

 

 

 

39.  Nr. telefon fix  

40.  Nr. telefon mobil  

41.  E-mail  

42.  

Tipul afilierii 

La Comunitatea Evreilor  

Ambii părinţi evrei  Mama evreică  Tatăl evreu  

Bunic evreu  Bunica evreică  Convertire  

Partener  evreu  Simpatizant    
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43.  

Acte aduse în sprijinul 

tipului de afiliere  

(ex: Ketuba, acte de 

înmormântare ale părinților sau 

bunicilor, dovezi de convertire) 

Se atașează actele în copie 

 

 

 

 

 

 

16 DATE DESPRE PĂRINȚI 

Tatăl 

Nume și prenume  
 

Data naşterii 
 

Membru al comunităţii din  

 

 

Altă situaţie  

Mama 

Nume şi prenume 
 

Data naşterii 
 

Membru al comunităţii din  

 

 

Altă situaţie 
 

17 DATE DESPRE PARTENER (soţ/soţie) 

Nume 
 

Prenume 
 

Data naşterii 
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Cod Numeric Personal 
 

Cetăţenie / cetățenii 
 

Studii, profesie 
 

Loc de muncă 
 

Domiciliu 
 

Adresa 
 

Nr. Telefon fix 
 

Nr. Telefon mobil 
 

Adresa e-mail 
 

Tipul afilierii 

La Comunitatea Evreilor 

Ambii părinţi evrei  Mama evreică  Tatăl evreu  

Bunic evreu  Bunica evreică  Convertire  

Partener  evreu  SIMPATIZANT  Nu dorește 

afilierea la 

comunitate 

 

 

18 

 

DATE DESPRE COPII 
Copil 1 Copil 2 Copil 3 

Nume 
   

Prenume 
   

Sex 
   

Data naşterii 
   

Cod Numeric Personal 
   

Cetăţenia 
   

Studii, profesia 
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Loc de muncă 
   

Domiciliu 
   

Adresă 
   

Nr. telefon fix 
   

Nr. telefon mobil 
   

Adresa e-mail 
   

Tipul afilierii 

La Comunitatea Evreilor  

Ambii părinţi evrei  Mama evreică  Tatăl evreu  

Bunic evreu  Bunica evreică  Convertire  

Partener  evreu  SIMPATIZANT    

19 Copii sunt titulari / Nu 

doreşte afilierea la 

comunitate 

   

20 Situaţii speciale NU AM CETĂȚENIA ROMÂNĂ 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale exclusiv în vederea realizării 

specificului activităţii comunității și FCER-CM. 

Data.......................... 

 

Semnătura titularului 

 

................................... 

 

Înregistrat de : 

Numele și prenumele.............................................. 

Funcția..................................................................... 

Data.......................................................................... 

Semnătura................................................................. 


