Program cu obiectivele pe care propun de a realiza
pe perioada mandatului 2019-2022
(27.02.2019)

deviză: VREAU O COMUNITATE ÎN CARE FIECARE MEMBRU SĂ SE SIMTĂ ACASĂ !!!!
În calitate de preşedinte voi acorda maximă atenţie nevoilor comunităţii clujene şi voi avea mereu uşa
şi inima deschisă pentru toţi cei care mă caută!
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Finalizarea proiectului privind Centrul Comunitar Evreiesc,
Încheierea renovării sinagogii până la finele anului 2020
Încheierea amenajării centrului comunitar până la începutul anului 2021
Terminarea amenajării sediului comunităţii, cu cabinet medical, etc. până la finele anului 2021
Darea în folosinţă a noului restaurant şi a apartamentelor de închiriat cel târziu în 2022:
Asigurarea în continuare a unei atenţii sporite condiţiilor sociale ale asistaţilor, lărgirea cercului
acestora în caz de nevoie, îmbunătăţirea calităţii îngrijirii lor.
Susţinerea procesului de întinerire a Comunităţii Evreilor Cluj, prin atragerea tinerilor şi sprijinirea acţiunilor desfăşurate
de aceştia, precum şi a pregătirii tinerilor pentru însuşirea iudaismului.
Susţinerea şi promovarea formaţiilor artistice ale comunităţii noastre.
Dotarea cantinei cu utilaje performante la noua locaţie,
Întreţinerea cimitirelor, terminarea celor cca. 20 m gard din cimitirul Şoimului 1, digitalizarea cimitirelor,
Menţinerea în funcţiune şi, pe cât posibil, îmbunătăţirea stării patrimoniului imobiliar.
Lărgirea colaborării cu cultele religioase, ambasade, consulate, instituţii de învăţământ superior, centre culturale, alte
instituţii, mass-media,
Aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu organizaţii evreieşti din ţară şi de peste hotare,
O prezenţă mai vizibilă a comunităţii evreieşti în viaţa Clujului, ca de exemplu: „Festivalul Evreiesc” – muzică, dans,
gastronomie de origine evreiască prezentate într-un spaţiu public deschis, cu participarea primordială a orchestrei
klezmer Mazel Tov şi a corului Shira Hadasa,
Aprofundarea şi eficientizarea colaborării cu organele administraţiei locale,
Atragerea de donaţii şi sponsorizări, participarea cu proiecte pentru obţinerea unor diferitelor
finanţări,
Combaterea fermă a oricăror atitudini xenofobe, antisemite, antiisraeliene sau de negare a Holocaustului, luare de poziţie
faţă de ideile şi mişcările extremiste,

Pun chezăşie pentru realizarea celor de mai sus experienţa în conducerea comunităţii şi rezultatele obţinute până în
prezent, formaţia mea de cercetător ştiinţific, temeinic şi minuţios. Doresc să duc la bun sfârşit proiectul de anvergură pe
care l-am început, îl cunosc foarte bine şi pentru care, de-a lungul anilor, am depus un efort susţinut şi tenace reuşind să
depăşesc obstacolele care, uneori, păreau de nedepăşit. Sunt persoana care deţine toate informaţiile şi mijloacele necesare
îndeplinirii năzuinţei de a avea un centru comunitar , cultural şi cultual pe amplasamentul de pe strada Horea.
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Cluj-Napoca

Schwartz Robert

Prezentare
După cum sper că ştiţi:
Mă numesc Schwartz Robert, m-am născut în septembrie 1944, în Clujul ocupat de nazişti, după ce
mama se salvase din ghetou şi se ascundea într-o pivniţă.
Am absolvit facultatea de chimie, mi-am luat doctoratul în chimie şi am fost cercetător gradul I la
ICCF. Am fost şef de cabinet senatorial 2 cicluri, in ultimii 8 ani preşedintele Comunităţi Evreilor din Cluj.
Timp de două cicluri am fost preşedintele comunităţii. Scopul meu a fost să slujesc
comunitatea noastră, pe membrii ei având în faţă mai multe obiective: menţinerea vieţii religioase,
consolidarea vieţii comunitare, diversificarea vieţii culturale, întreţinerea patrimoniului imobiliar şi
construirea noului centru comunitar şi cultural de pe strada Horea.
M-am decis să candidez pentru încă un mandat. Motivul este unul singur: asumarea
responsabilităţii, ca preşedinte, pentru finalizarea proiectului Centrul Comunitar Evreiesc
aflat în desfăşurare şi pentru care avem fonduri de 4 milioane de euro.
Proiectul a început în 2011 când părea doar un vis frumos. Am demarat proiectarea şi
obţinerea autorizaţiilor necesare şi, mai ales, a fondurilor. Am încercat să obţinem banii de la
FCER, din surse externe, colaborări interstatale şi printr-un proiect european, toate încercările fiind
respinse, după ani de zile de promisiuni şi tărăgănări. Am fost nevoiţi să recurgem la finanţarea din
fonduri proprii şi am făcut toate demersurile pentru a face vandabil terenul de lângă Cimitirul
Evreiesc Ortodox de pe Calea Turzii 154. Au fost necesari circa doi ani de tratative cu ministerele
de externe şi de apărare din Ungaria, Germania şi România pentru a elibera terenul de osemintele
soldaţilor germani şi maghiari înhumaţi acolo în timpul războiului şi a le repatria. Am parcurs toate
etapele prevăzute de lege pentru a vinde cât mai profitabil terenul. Am desemnat firmele pentru
efectuarea construcţiei. Toate deciziile au fost luate cu aprobarea comitetului de conducere al
comunităţii, respectiv al adunării generale acolo unde a fost cazul. La sfârşitul anului 2018 am
început lucrările de renovare. Potrivit planului sinagoga va fi inaugurată şi retârnosită anul
viitor, în 2020! În paralel va fi renovată clădirea şcolii şi casa fostului rabinat care vor găzdui
centrul comunitar-cultural cu sală de spectacole, birourile administrative şi cabinetul medical. Vom
mai construi o clădire nouă, pentru cantină şi câteva garsoniere pentru oaspeţi şi de închiriat.
Lucrările se vor încheia în 2022. Mulţumesc întregului colectiv de conducere care mi-a fost
alături: dl. secretar Mihai Ronai şi membrilor comitetului, precum şi oamenilor care au pus umărul
la toate activităţile.

Vă cer încrederea şi votul pentru un nou mandat de preşedinte, astfel ca
să pot preda ştafeta după finalizarea acestui obiectiv major.
Robert Schwartz

