Raport de activitate
Al Comitetului de Conducere al Comunității Evreilor din Cluj-Napoca – Cultul Mozaic
(2014-2019)
La finalul mandatului Conducerii Comunităţii Evreilor din Cluj, vă prezentăm un scurt raport al activităţii
desfăşurate pe parcursul acestor patru ani (documentele mai detailate și rezumatul activităţii sunt trimise
tuturor familiilor membrilor comunităţii sau prin e-mail sau prin poștă).
Comunitatea noastră la ora actuală are 410 de membri și 22 membrii afiliați, (19 persoane scoase din
evidență – la cerere), faţă de 425 membri și 11 simpatizanți înregistraţi la sfârșitul anului 2014.
Problemele comunităţii în aceşti ani au fost gestionate de comitetul de conducere format din membri aleşi
de dumneavoastră. Şedinţele comitetului (16 la număr) nu s-au ţinut lunar, dar comitetul a fost convocat ori
de câte ori a fost necesar pentru luare de decizii. Materialele care urmau să fie dezbătute au fost trimise prin
e-mail, pentru a economisi timp şi a face şedinţele mai operative. La toate şedinţele au fost convocaţi
membri, membri supleanți, comisia de cenzori și invitați. Fiecare şedinţă a fost statutară, a avut cvorumul
necesar. În intervalele dintre şedinţe s-a ţinut permanent legătura prin e-mail, consultând membrii
comitetului pentru decizii cât mai corecte. Consider colaborarea noastră ca una acceptabilă, din păcate stilul
discursurilor publice, mai ales al celor politice a apărut și la noi, scopul principal al unora fiind mai degrabă
umilirea, mai ales a președintelui, decât găsirea unor soluții realizabile, constructive.
Am avut două adunări generale, una extraordinară pentru alegerea delegaților la congresul FCER, iar
cealaltă privind vânzarea terenului din Calea Turzii.
În ceea ce priveşte activitatea compartimentelor:
Compartimentul contabilitate:
În perioada aceasta s-a urmărit gospodărirea atentă atât a surselor proprii, cât şi a finanţărilor primite. De
fapt activitatea contabilă a fost controlată şi îmbunătăţită de cenzori interni – permanent – şi de cei din
Bucureşti, anual, concretizat prin rapoarte.
Pe lângă activităţile tradiţionale ca cea religioasă, culturală, acordarea asistenţei sociale pentru asistaţi şi
funcţionarea cantinei rituale s-au desfăşurat şi proiectele privind întreținerea cimitirelor și activitățile
culturale. Acestea s-au realizat prin cofinanțări primite de la Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca,
Consiliul Județean Cluj și F.C.E.R.
Dosarele pentru obținerea finanțărilor au fost întocmite de către ing.Coldea Cristina pentru proiectele
privind lucrările de reparații și întreținere cimitire, iar cele pentru activitățile culturale au fost elaborate de
contabilul-șef în colaborare cu Andrei Zador, Andrea-Julika Ghiță Halmos Ecaterina și Andreea Leonid.
Proiectele au fost realizate cu precădere în perioada 2015-2017. Menționăm că în anul 2018 obiectivul
prioritar a fost derularea procedurilor privind valorificarea terenului din Calea. Turzii nr. 154-156 și
începerea lucrărilor privind Centrul Comunitar Evreiesc. Având în vedere prioritizarea obiectivelor,
activitatea privind proiectele culturale s-a reluat în anul 2019.
Activitatea financiară se va axa şi în continuare pe înbunătățirea și diversificarea resurselor de finanţare,
prin înbunătățirea sistemului de decontări multiple către București și găsirea noilor surse de finanțare
Mulţumim domnişoarei Mátyás Enikő, contabil şef, şi d-nei Ana Petrican, contabil pentru administrarea
corectă a surselor noastre materiale, și cenzorilor ec. Cornel Mihaly, ing. Alexandru Rozenberg.
Compartimentul de asistenţă socială şi medicală
Are cele mai directe relaţii cotidiene, cu un mare număr de membri ai comunităţii, a avut o activitate
bogată şi eficientă, deşi probabil, potrivit unora, nu complet satisfăcătoare. Din 2016 departamentul
funcționează sub denumirea de Serviciul social: “Centrul care acordă servicii de ingrijire si asistenta la
domiciliu YAD BE YAD Cluj-Napoca”, cu autorizația de functionare aprobată de forurile competente și cu
sediul pe str. David Francisc în cabinetul medical reînnoit conform cerințelor legale.
Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale primare din Nomenclatorul Instituţiilor de
asistenţă socială, adică:
- asistenta medicală si îngrijire
- menaj la domiciliu
- suport emoţional și, după caz, consiliere psihologică
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- socializare şi petrecere a timpului liber
La ora actuală numărul membrilor asistaţi este 52, dintre care 32 cu îngrijire la domiciliu. Numărul
îngrijitoarelor este 24. 13 copii sunt incluşi în programul Children in Need. Personalul de îngrijire la
domiciliu este realmente un ajutor pentru majoritatea asistaţilor, atât la domiciliu cât şi, dacă este cazul, la
spital, atunci când aceştia sunt internaţi. Din păcate îngrijitoarele sunt puţine la număr, iar la anunţurile
noastre nu se prea prezintă nimeni sau se prezintă persoane incapabile de prestarea acestui serviciu.
Pe parcursul celor 4 ani serviciile sociale au fost coordonate de mai multe asistente (Buga Ionela,
Măcicășan Daniela, Sotan Sonia, Pralea Andrea), medici (Vlasa Dorina, Görög Petru) și asistenți medicali
(Sava Ligia, Balogh Ligia, Sipor Adrian). O reală pierdere a fost plecarea doamnei Yael Gross din funcția de
psiholog, în iunie 2017.
Am convingerea că această fluctuație de personal este cauzată de neconcordanța între volumul mare de
muncă și salariul primit. Monitorizarea asistaților, îngrijitorilor, încercarea de a satisface dorințele tuturora, a
transmite lunar rapoarte și situații către București înseamnă aproape zilnic ore suplimentare pentru colegii
noștri.
Tot sub umbrela centrului funcţionează centrul de zi. Activitatea centrului are loc o dată pe săptămână
timp de două – trei ore, pe baza răspunsurilor date de cei chestionaţi privind activităţile lor preferate realizată
de doamna psiholog Popa Maria.
În ceea ce priveşte cantina rituală, mulţumesc personalului, doamnei administrator Pod Mariana pentru
promptitudinea cu care au răspuns și răspund la situaţii neprevăzute, – de exemplu turiști din Israel, care doresc
mâncare de la cantină – activitate care nu intră neapărat în obligaţiile lor de serviciu. Cantina nu este nici pe de
parte cum am dori deşi s-au făcut unele investiţii proprii, și are autorizație de funcţionare. Sperăm că după
finalizarea Centrului Comunitar Evreiesc şi mutarea cantinei la această locaţie vom reuşi să avem o cantină care
să satisfacă toate cerinţele unei funcţionări ireproşabile, şi mai ales caşrut, cu condiţia găsirii unui mejghiah
permanent, precum și utilaje mai performante care să contribuie la reducerea cheltuielilor. Restaurantul ritual
deserveşte în primul rând membrii comunităţii, asigurând și transportul mesei la domiciliul asistaţilor care nu se
pot deplasa. Încasările cantinei ar fi mai eficiente dacă mai mulți membri ai comunității ar servi măcar
săptămânal o dată masa acolo.
De fapt, conform statutului juridic, Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca este persoană juridică de utilitate
publică, nonprofit, apolitică, cu profil etnic, cultural şi religios mozaic, ca atare nu poate funcționa ca un srl, societate
comercială, și promova cantina ca o entitate comercială de exp. un restaurant.
Activitatea de asistenţă socială şi medicală, precum funcţionarea cantinei, sunt finanţate de departamentul
corespunzător, adică DASM al federaţiei.
Compartimentul cultual,
Un departament foarte important,. La ora actuală, oficial dl. Mihai Ronai este oficiantul de cult al comunității,
pe lângă celelalte funcții (secretar, jurist consult, supraveghetor cimitire provincie) pe care le îndeplinește cu
devotament și pentru care îi mulțumim. Împărtăşesc părerea domnului Ronai privitor la faptul că în momentul în
care te înscrii în comunitate, pe bază de cerere, ţi-ai declarat şi asumat identitatea evreiască cu toate drepturile şi
obligaţiile aferente. Baza vieţii cultuale o constituie minianul, Sinagoga, Templul, Casa de Rugăciune. Indiferent
dacă eşti credincios sau liber cugetător, ar trebui să iei parte la serviciul divin. Altfel, comunitatea se va putea
numi a evreilor, dar nu și de cult mozaic. Vă rog să nu lăsăm să se întâmple aşa ceva. În ultimii ani studenţii din
străinătate ca Dan Politi, rabinul Chabad, Dovber Orgad ne-au ajutat ca activităţile cultuale să se desfăşoară cu
toată decenţa cuvenită.
Pe această cale vreau să subliniez activitatea de nepreţuit a domnului Horovitz care asigură de ani de zile
funcţionarea cursului de Talmud Tora. În ultimii 4 ani cursurile s-au ţinut regulat săptămânal (marţi, ora
17.30). Au participat membri ai Comunităţii de toate vârstele, precum şi, ocazional, oaspeţi din alte
comunităţi din ţară şi din Israel. De asemenea, au luat parte şi persoane din afara comunităţii, interesate de
iudaism. Se manifestă fluctuaţii în numărul participanţilor, acesta fiind în general de 8 – 15 la o oră, din care
4-8 membri ai comunităţii. Un număr de 15 cursanţi primesc săptămânal materialele legate de curs prin
internet (e-mail).
Pentru consolidarea identităţii iudaice este de mare ajutor şi cursul de limbă ebraică ţinut de doamna Yael
Gross.
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Compartimentul bunuri,
Comunitatea evreilor administrează 55 de spaţii cu diverse destinaţii pentru care sunt întocmite 53
contracte de închiriere. Din totalul spaţiilor, 29 se află în proprietatea tabulară a Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România şi 26 aparţin Comunităţii Evreilor Cluj.
Cele 20% din cuantumul chiriilor, rămân în gestiunea comunităţii noastre, și reprezintă sursa principală a
veniturilor comunitare ,restul de 80% revenind FCER.
Volumul chiriilor încasate, a crescut de la an la an, prin contibuția, perseverența și devotamentul doamnei
Chirila Sofia și domnului Mihai Ronai. După ce domnul Marcel Wainblat a preluat negocierile cu chiriași,
veniturile din chirii au mai crescut simțitor.
Rezilierea contractelor de închiriere cu Școala de muzică „Augustin Bena” și „Grădinița cu parfum de tei”
a influențat direct creșterea negativă a situației chiriilor încasate în anul 2018 față de anul 2017. Cuantumul
chiriilor plătite de aceste instituții (achitate întotdeauna anticipat pe un întreg trimestru) a reprezentat cca.
20% din totalul chiriilor încasate de comunitate. Fapt știut și planificat din momentul începerii lucrărilor de
reabilitare și construcții. Contractele de închiriere cu cele două unități de învățământ nu au fost reînnoite
acordându-le și un răgaz de 5 luni pentru a se muta din clădirile respective. Școala a respectat condițiile, însă
grădinița și la ora actuală funcționează tot acolo, ilegal. Unii dintre membri comitetului de conducere susțin
că ar trebui să cerem retroactiv chiriile neplătite și în continuare, până când grădiniţa se va muta de acolo.
Alţi membri ai comunităţii sunt de părere că printr-o astfel de măsură am accepta prezența lor ilegală în
clădire. Este mai indicat să grăbim eliberarea spațiului prin intervenții la primărie și ulterior, eventual, să
solicităm despăgubiri pentru perioda cât au stat acolo fără contract. Am încercat de mai multe ori, pe cale
legală și mai puțin legală, să discut cu dl. primar, dar deocamdată fără succes.
Comunitatea administrează 36 cimitire evreieşti, din care 4 cimitire mari în Cluj şi 32 de cimitire în
judeţele Cluj şi, parțial, în judeţul Mureş. Fiecare cimitir are îngrijitor. Anual se organizează vizită la toate
cimitire, urmărindu-se atât integritatea gardurilor, cât şi aspectul de ordine şi curăţenie generală.
În ultimii ani am reuşit să găsim sursă de finanţare pentru curăţirea generală a celor două cimitire de pe
Calea Turzii. În mod special ne-a bucurat răspunsul pozitiv al Consiliului Municipal Cluj la proiectul nostru
de curăţire al cimitirului şi al Consiliului Judeţean Cluj, privind gardurile. Trebuie să subliniez iniţiativa
celor de la Haverim de a relua acţiunea colectivă de curăţenie în cimitire. Cred că astfel de iniţiative ar fi
foarte utile şi în viitor, și mai ales dacă am fii mai mulți prezenți.
În urma unor tratative îndelungate cu forurile competente germane şi maghiare, am reuşit să obţinem
eliberarea unei părţi a cimitirului din calea Turzii 154-156 de osemintele soldaţilor germani căzuţi în al
doilea război mondial în 2014, iar soldaţii maghiari au fost exhumaţi şi transferaţi în 2015.
Compartimentul tehnic – investiţii,
În ceea ce priveşte imobilele aflate în administrarea noastră, 55 la număr, sunt în stare avansată de
degradare necesitând reparații curentei periodice.
În 2015 s-au făcut reparații ample la cantină, la sala congelatoare, sala de legume, bucatarie, sala pâine; sa reparat acoperisul bucatariei.
Am restaurat Monumentul Deportaților din Cimitirul Ortodox din Calea Turzii 154-156.
Felul și numărul – de loc neglijabil – al reparațiilor din perioada 2015-2018 le puteți consulta în raportul
existent pe site-ul comunității.
Un volum mare de muncă a fost învestit – evident cu costurile aferente – în întocmirea documentațiilor
necesare pentru a încerca obținerea unor fonduri bănești pentru realizarea centrului comunitar inclusiv
renovarea sinagogii.S-au elaborat proiectele tehnice, documentațiile necesare pentru a obţine autorizațiile
necesare. În 2018 a fost elaborat Proiectul Tehnic şi Detalii de Executie și s-au început lucrările de execuție
reabilitare la sinagogă după încheierea contractului de execuție.
Mulțumim doamnei ing. Cristina Coldea pentru realizările domniei sale în această activitate vastă și cu
multă răspundere.
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S-a demarat reabilitarea mobilierului de cult. Activitatea cuprinde desfacerea, reabilitarea si remontarea
întregului mobilier de cult ce rămâne in sinagoga la terminarea activității de renovare a acesteia.
S-a început reabilitarea tuturor bunurilor de patrimoniu găzduite de sinagogă (sobe metalice, corpuri de
iluminat, cufăr metalic, suporți din lemn pentru ceremonialul de căsătorie, Aron ha-Kodesh pentru muzeu
etc.
S-au făcut investiții prin cumpărarea, printre altele, a următoarelor bunuri: bicicletă cu trei roți pentru
transport de alimente, imprimantă Minolta multifuncțională de mare capacitate, laptop Lenovo pentru cor,
pian electric Yamaha, șase sisteme de calculator cu monitor etc.
Au fost donate comunității două porți metalice – proiectate, confecționate, vopsite și montate – la
cimitirul din Calea Turzii 154-156.
S-au desfășurat foarte multe activităţi, aşa zise extra-departamentale. Ele pot fi consultate pe site-ul
comunităţii –,amintim totuși câteva.
Conducerea Comunităţii Evreilor Cluj a acordat o atenţie deosebită organizării evenimentelor culturale
care aveau drept obiectiv promovarea istoriei şi tradiţiei culturale evreieşti la nivelul municipiului Cluj, al
ţării şi internaţional. În acest scop s-a continuat organizarea evenimentelor iniţiate în mandatul anterior care
au dobândit notorietate: Simpozionul File din istoria evreimii clujene (2015, 2016, 2017) şi întâlnirea anuală
dintre Comunitatea Evreilor Cluj şi sucursalele Gherla şi Cluj ale Uniunii Armenilor din România – Între
prieteni. Iniţiatorii şi promotorii celor două evenimente devenite tradiţionale au fost Andrei Zador şi Andrea
Ghiţă care au beneficiat de girul ştiinţific al istoricului dr. Ladislau Gyémánt, precum şi de ajutorul
substanţial al d-nei Enikő Mátyás, contabil şef al comunităţii şi al d-rei Orsolya Nagyi.
Latura culinară a evenimentelor a beneficiat de dedicaţia şi profesionalismul familiei Eisikovits (Ofelia şi
Ghoerghe) şi al personalului cantinei rituale, responsabil d-na Mariana Pod. Menţionăm aportul voluntar al
d-nelor Tamara Solomon, Cristina Coldea, Agnes Balogh.
Toate ediţiile simpozionului s-au bucurat de parteneriatul generos al Muzeului Naţional de Artă Cluj,
reprezentat prin directorul său prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovács
Dar să nu uităm nici de reuniunile sub genericul Keshet, organizate în ultima periodă de grupul Haverim,
înființat sub egida JDC. Haverim sub priceputa coordonare a domnișoarei Hanna Vari și a doamnei Judith
Vari aduce un plus de culoare în viața tinerilor, membrilor de vârsta mijlocie, dar și a vârstnicilor noștri.
Tot de notorietate sunt deja Zilele evreiești clujene, care anul trecut au ajuns la a V-a ediție spre deliciul
publicului clujean, zile care au creat resentimente la unii membrii ai comunității noastre, doar pentru că sunt
aduse la Cluj de MAZSIHISZ din Ungaria. și nu s-a putut asigura la fiecare program traducerea simultană.
Trebuie să amintesc și comemorările care ne îndurerează mereu: Hazkara, Ziua Holocaustului din
România marcată în 2015 într-un cadru deosebit și de Biserica Luterană, Întâlnirea cu supraviețuitori ai
Holocaustului, organizat de Consulatul general al Ungariei, printre altele.
La propunerile noastre Consulatul Ungariei la Cluj a înaintat Președenției Ungariei decernarea disțincției
Crucea de Aur grad de Cavaler membrilor comunității Mureșan Judita, Kallos Nicolae, Nussbaum Vasile
pentru activitatea profesională si lupta împotriva antisemitismului, iar pentru 2019 am propus pe domnii
Székely Ladislau și Lőwy Károly (z.l).
Pe parcursul celor patru, președintele țării, Klaus Iohannis a acordat Ordinul Naţional "Serviciul
Credincios" în grad de Cavaler respectiv Medalia Naţională "Serviciul Credincios" Clasa a III-a pentru
supraviețuitorii Holocaustului doamnele și domnii: Milea Isa Iacobina, Misarăș Judita, Klein Andrei și
Székely Ladislau.
Decoraţiile au fost acordate "în semn de deosebit respect pentru suferinţele îndurate în timpul deportărilor
din cel de-al Doilea Război Mondial, pentru înalta ţinută morală de care au dat dovadă de-a lungul vieţii,
precum şi pentru eforturile depuse pentru păstrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului – o tragedie pe
care omenirea nu trebuie să o mai cunoască", potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale
Anul trecut am sărbătorit pentru prima dată Ziua Limbii Idiș. Mulțumim doamnei Socea, formației Mazel
Tov pentru o sărbătorire de suflet.
De fapt pe parcursul tuturor activităţilor am avut alături de noi corul Shira Hadasa condus de doamna
profesoară Halmos Ecaterina şi formaţia klezmer Mazel Tov, condusă de domnul profesor Vasile Socea,
solistă d-na Sulamita Socea, cu programe consistente şi variate, interpretate cu mult talent, gustate şi mult
apreciate de public. Devotamentul lor în activitatea comunitară a fost onorat cu Medalia de merit a FCER.
Le mulţumim! După cum mulţumim, d-lui Valentin Ghiţă, maistru de sunet pentru sonorizarea profesională
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asigurată la diferite evenimente. Și tot aici aș dori să-i mulțumesc domnișoarei Andreea Leonid pentru
devotamentul și profesionalismul manifestat în toate activitățile sale din comunitate.
Am avut și întâlniri protocolare, să vă amintesc doar vizita ambasadorului statului Israel, doamna Tamar
Samash în 2016 respectiv în 2017, vizita conducerii MAZSIHISZ în frunte cu preşedintele András Heisler.
Cu perseverenţă am convins conducerea FCER de existenţa unor persoane şi în Cluj care merită Medalia
de Onoare “Prieteni ai Comunităţilor Evreieşti din România”. Astfel medalia a fost decernată cu diferite
ocazii domnilor şi doamnelor: Bilciuresu Andrei, Dezső Éva, Nastasă – Kovács Lucian, Mile Lajos, Tudor
Sălăgean, Ioan Chirilă.
În vârtejul acestei activităţi intense, nu am uitat să fim vigilenţi şi să reacţionăm la eventualele manifestări
antisemite, cum a fost de exemplu inscripțiile de negare a holocaustului și desene jignitoare pe sinagogă în
vara anului 2017, sau vopsea măzgălită pe Monumentul Holocaustului toamna trecută.
Nu putem încheia înainte de a aminti pe membrii ai comunităţii trecuţi în eternitate în aceşti patru ani:
2015: Hrdlicska Agneta; 2016: Kellner Pál, Hirsch Ödön, Hirsch Rozália, Eizikovits Mihály, Pap
Francisc, Kun Elisabeta; 2017: Berger Éva, Almási Péter, Edelstein Frida, Kahana David, Molnár Petru,
Roth Eva, Spirer Helen; 2018: Tischler Emanoil, Lazar Stefan, Ágh Éva, Weiss Alexandru, Perl Alexandru,
Lőwy Károly, Kallós Miklós, 2019: Eckart Eva Marioara, Friedmann Anica, Karda Irma.
şi să spun în memoria lor zichrono livracha.
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Robert Schwartz
preşedinte

