
 

 

 

 

 

REGULAMENT 
cu privire la cotizațiile 

de membru a Asociației Obștești  
„Comunitatea Evreiască din Republica Moldova” 

 

 

I. Dispoziții generale 
 

1.1.  Prezentul regulament privind cotizațiile de membru al Asociației Obștești „Comunitatea 

Evreiască din Republica Moldova” (denumită în continuare Comunitate sau CERM) a fost 

elaborat în conformitate cu: 

a. Codul Civil al Republicii Moldova; 

b. Legea nr. 837-XIII de la 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești; 
c. Statutul Asociației Obștești „Comunitatea Evreiască din Republica Moldova”. 

1.2.  Prezentul Regulament privind cotizațiile de membru al Comunității se aprobă, se 

modifică, se completează și se anulează prin hotărârea Prezidiului Comunității prin majoritate 
simplă de voturi. 
1.3.  Cotizaţiile de membru sunt mijloace bănești, raportate la tipul de sursă de formare a 
proprietății Comunității, alocate benevol de membrii Comunității pentru a finanța obiectivele și 
sarcinile statutare. 

1.4.  Mărimea cotizațiilor de membru și procedura de plată a acestora sunt stabilite de 
Prezidiul Comunității. 
1.5.  Controlul asupra respectării prezentului Regulament este efectuat de către Directorul 
Comunității. 
 

II. Cotizațiile de membru 
 

2.1. Cotizația de membru se achită anual, începând cu 1 ianuarie până la 31 decembrie a 

fiecărui an calendaristic.  

2.2. Prima cotizație anuală de membru se plătește începând cu anul curent în care este aprobat 
prezentul Regulament. 

2.3. Cotizația anuală minimă de membru este de 250 (două sute cincizeci) de lei. Cotizația 
anuală țintă este de 2000 (două mii) de lei. Cardul social - gratuit, este eliberat conform listelor 

de către serviciile sociale.  

2.4.     Detalii cu privire la cotizații se găsesc în anexele 1.1, 1.2 și 1.3 la prezentul acord.  

2.5. Cotizația de membru poate fi achitată prin transfer în contul bancar al Comunității la 
următoarele rechizite:  

Asociația Obștească „Comunitatea 

Evreiască din Republica Moldova” 

Republica Moldova MD-2005 mun. 

Chişinău, 

str. Е. Doga 5, of. 229  

c/f 1012620002523  

ВС «ЕNЕRGВАNК» SA  

ЕNEGМD22  

IBAN: MD20EN000000222406735845 

 

*sau prin depunerea de bani în numerar la ghișeul Comunității.  



2.6. Cotizațiile anuale de membru pot fi plătite în conformitate cu graficul de plată. Toate 

detaliile despre grafic se regăsesc în anexa 2.1  

2.6. Plata cotizațiilor anuale de membru constituie o confirmare a apartenenței la Comunitate a 
persoanei care a achitat taxa. 

2.7. Neplata cotizației anuale de membru poate servi drept temei de retragere a statutului și a 
drepturilor de membru, stipulate în p.3.3. și 3.4. al prezentului Regulament. 

 

III. Calitatea de membru 
 

3.1. Poate deveni membru al Comunității orice persoană fizică de naționalitate evreiască cu 
vârsta de peste 18 ani, care locuiește pe teritoriul Republicii Moldova. 

3.2.  Persoana fizică cu vârsta sub 18 ani devine membru al Comunității dacă unul dintre 

părinții săi a achitat cotizația de membru. 

3.3.  Membru al Comunității este considerată persoana, specificată în p. 3.1. și 3.2. al 

prezentului Regulament, din momentul achitării cotizației anuale de membru. 

3.4.  Membrul Comunității are dreptul: 

a. Să participe la activitățile Comunității Evreiești din Republica Moldova; 

b. Să participe și să voteze la Conferința de raportare și alegere a Comunității (persoane cu 

vârsta de peste 18 ani); 

c. Să aleagă mărimea cotizației anuale de membru. 

3.5.  Membrul Comunității este obligat: 
a. Să respecte prezentul Regulament; 
b. Să nu cauzeze daune morale și materiale Comunității sub nicio formă; 

c. Să-și ofere datele și consimțământul pentru prelucrarea acestora pentru baza de date a 
CERM.  

 

 

IV. Dispoziții finale 
 

4.1. Prezentul Regulament este întocmit în limbile de stat și rusă în două exemplare fiecare. 

4.2. Prezentul Regulament este autentificat prin ștampila Comunității și semnătura președintelui 
ședinței Prezidiului Comunității (Proces-verbal nr. _______________ de la 

__________________). 

4.3. Accesul pentru familiarizarea cu prezentul Regulament nu este limitat și se realizează prin 
afișarea într-un loc public în incinta sediului Comunității. 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la cotizațiile 

de membru a Asociației Obștești  
„Comunitatea Evreiască din Republica Moldova” 

 

Anexa 1.1 „Standard”___________________________________________________ 

 
Cotizația anuală minimă de membru este de 250 (două sute cincizeci) de lei. 

 

Acesta include:  

 
 Reducere pentru participarea la școala duminicală „JFuture” în valoare de 15%; 

 Reducere în magazinele „Librarius” în valoare de 5%;  

 Reducere pentru participarea la conferința „Limmud” din Moldova în valoare de 20%; 

 Participare gratuită la seminarele, conferințele și evenimentele CERM;  

 Reducere la Biletul la Pesahul Comunitar Anual în valoare de 20%; 

 Scrisoare de recomandare pentru înscrierea la o instituție de învățământ evreiască din 
Chișinău. 

 

Anexa 1.2 „Socială”___________________________________________________ 

 

Evreii, care se încadrează în categoria „Social vulnerabili” pot beneficia de carduri sociale. 

Fiecare persoană va fi coordonată prin intermediul serviciilor sociale ale organizațiilor evreiești. 
Cardul include toate serviciile din anexa 1.1 „Standard”. 

 

*Notă 
Obținerea cardului social este gratuită, dar în caz de necesitate fiecare membru al CERM are 

dreptul să aducă o contribuție fezabilă la dezvoltarea Comunității.     
 

Anexa 1.3 „Premium”___________________________________________________ 

 

Valoarea cotizației anuale de membru țintă este de la 2000 (două mii) de lei și este nelimitată.  

 

Acesta include următoarele supliniri la „Standard”: 

 
 Reducere la achiziționarea foii de odihnă la tabăra de vară „Nasharim” în valoare de 

20%; 

 Participarea gratuită a deținătorului de card la evenimentul Comunitar anual consacrat 

Pesahului; 

 Obținerea gratuită a 1 kg de mața; 

 Cadou de la CERM - un calendar pentru următorul An evreiesc;  

 Condiții speciale la programele pentru copii de prezentări, management de proiect, 

Microsoft Excel și public speaking de la școala de afaceri SBC; 

 Abonament la ziarul „Vocea noastră”; 

 Curs gratuit de limba română (72 de ore) de la Centrul Internațional de formare și 
dezvoltare profesională (în continuare – ICTPD); 

 Curs gratuit de limbă engleză (72 de ore) de la ICTPD; 

 Cursuri gratuite de formare pentru șomeri, care vizează căutarea unui loc de muncă și 
ocuparea forței de muncă. 



 Acces gratuit la cursurile duminicale de studiere a Tora de la ICTPD. 

 

*Notă 
De asemenea, un membru al Comunității, care plătește  contribuția anuală țintă, are dreptul să 
aleagă în ce sferă va fi valorificată contribuția sa:  

 

o Protecția patrimoniului cultural și istoric; 

o Perpetuarea memoriei victimelor Holocaustului și combaterea antisemitismului; 

o Cooperare internațională și diplomație publică;  

o Proiecte editoriale;  

o Proiecte educaționale;  

o Suport pentru cultura evreiască;  

o Proiecte sociale;  

o Dezvoltarea activității religioase. 

o Altele __________________________ 

 

!!! Atenție! Prin hotărârea directorului CERM, lista de bonusuri va fi extinsă și modificată. 

Fiecare membru al CERM va fi înștiințat cu privire la fiecare modificare și completare la 
e-mail-ul specificat în chestionar.   

 

Anexa 2.1_______________________________________________________________ 
 

Membrul comunității evreiești are dreptul să aleagă cea mai convenabilă opțiune de achitare a 
cotizației de membru.   

 

Achitarea se poate efectua în una din următoarele modalități:  
 

o Plata se efectuează o dată în mărime de 100%, adică o dată pe an; 

o La fiecare 6 luni, în mărime de 50% din costul cotizației de membru selectate;  

o Trimestrial, în mărime de 25% din costul cotizației de membru selectate. 


