
 

 
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR 

EVREIEŞTI DIN ROMANIA 
  

- Cancelaria Rabinică - 
 

 ב"ה

 

 פעדעראציע פון די יידישע קהילות פון רומעניע 

 ועד הקהילות היהודיות ברומניא
 

 לשכת הרב

 

Formular de înscriere 
 

Şcoala de vară “SIHa” 
11-15 august 2010 

 

Acest program este destinat membrilor comunităţii, cu vârsta peste 15 ani. 

 

1. Membru al Comunității Evreiești din………………………………............ 
 

1.  Nume şi Prenumele  

 

2.  Data naşterii  

 

3.  Codul Numeric Personal (CNP)  

4.  Studii  

 

5.  Adresa 

 

 

6.  Nr. Telefon fix/mobil  

 

7.  Adresa e-mail  

 

8.  Tipul afilierii la comunitate Ambii părinţi evrei  Mama evreică  Tatăl evreu  

Bunic evreu  Partener  evreu  Convertire  

 

2. Vă rugăm să ne menţionaţi dacă aveţi nevoie de un  regim alimentar/ alte nevoi speciale. Acestea 

vor fi asigurate în limita posibilităţilor 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Cazarea va fi asigurată în camere cu 3-8 paturi . Dacă aveţi o anumită preferinţă privind colegii de 

cameră, va rugam să menţionaţi. La distribuirea în camere se va ţine cont de aceste preferinţe în 

limita posibilităţilor.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

4. Se asigură participanţilor cazare şi masă. Taxa de participare se va achita la începutul Școlii 

de vară și  este de: 

 180 de lei/persoană. 

 300 de lei/familie (soț & soție) 

 100 de lei elevi, studenți, pensionari  

 

Confirm exactitatea datelor din prezentul formular, precum şi faptul că sunt 

membru/ă al/a comunităţii evreieşti. 

DATA: 

 

………………………………… 

SEMNATURĂ : 

 

………………………………… 

 

Vizat, 

PREŞEDINTE COMUNITATE 

……………………………………… 
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5. Formularele de înscriere vor fi expediate până cel mai târziu la data de 30 iulie 2010. 

 

Acestea se vor trimite prin: 

 

A. Poștă, la adresa 

 

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 

str. Sfânta Vineri 9-11, sect.3, Bucureşti 

 

Programul Naţional Talmud Tora 

Pentru ”Școala de Vară SIHa” 

 

B. Fax: 021-312.08.69 

 

C. E-mail: talmud.tora@jewish.ro  

 

 

 

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact este:  

Coordonator Naţional Talmud Tora 

Edi Kupferberg 

e-mail: edikup@jewish.ro , talmud.tora@jewish.ro 

tel: 021.315.50.90, interior 155 

mobil: 0724.513.803 sau 0745.68.68.68 

 

Completarea formularului este obligatorie pentru participarea la seminar.  

 

 NOTĂ: Seminarul va avea loc în Centrul de Instruire şi Recreere al FCER din comuna 

Cristian, judeţul Braşov. 
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