
 

 

Digitalizarea	datelor	şi	reabilitarea	cimitirului	evreiesc	din	
Timişoara	

	
Registrul de evidență a celor 11.578 de morminte din cimitir online pe situl 
JewishGen asigură accesul la informații celor care caută mormintele 
aparținătorilor, cât şi celor care doresc să-şi creeze arborele genealogic sau să facă 
o cercetare genealogică. Este de asemenea un instrument prețios în cercetarea 
istoriei comunității cât şi a aportului ei în diferite domenii.  

Eforturile noastre de a digitaliza informațiile privitoare la cimitir continua. Avem 
doua obiective in curs de realizare: 

 

• Completarea registrului pe JewishGen prin lista mormintelor din cimitirul 

vechi (registrul din 1903) 

• Reprezentarea grafica a cimitirului  

In contul nostru din Timisoara sunt in prezent RON 1615 care speram ca vor acoperi 

costul lucrărilor numite mai sus.  

 

In faza următoare, dorim sa sprijinim Comunitatea Evreilor din Timisoara sa 

realizeze: 

• Marcarea în cimitir a rândurilor şi sectoarelor (repararea bornelor 

existente si instalarea celor distruse) 

• Verificarea datelor pe teren, fotografierea mormintelor şi ataşarea 

pozelor la baza de date 

 

Va trebui realizat si proiectul de restaurare a pietrelor funerare deteriorate sau 

cazute.  

 

Va rugam sa sprijiniți prin donații strădania de a salva memoria cimitirului in 

mediul virtual si de a-l conserva ca mărturie culturală si arhitecturala a prezenței 

timp de secole a comunitatii evreilor la Timisoara. 

 

Getta Neumann si Ronny Wagmann  



 

 

       

Donații în 2016 

Israel 

Moshe Leder  

Chaim Gilath 

 

Persoane de contact 

Getta Neumann  gettalea@gmail.com     

Ronald Wagmann   ronald.wagmann@gmail.com  +40 723 24 91 47 

EUR: RO38INGB0000999900860714 

USD: RO13INGB0000999903031054 

RON: RO98INGB0000999901777836 

Pt transferurile in valuta codul SWIFT este INGBROBU, banca : ING Bank 

Va rugam sa specificati scopul transferului : Digitalizare registru cimitir 

Israel 
Fidi Mezei             fidimez@hotmail.com     Tel:  +972 48 25 44 21  
  0544292750	

Stahl Robi             robisit@013net.net         Tel: +972 77 206 33 66  
        0509351785 

Germania 	
Julia H. Kakucs     JuliaKakucs@online.de   Tel: +49 6142  680 24	

 

USA & Canada 
Andrew Mannheim andrewman@rcn.com 
Postal Address:  Andrew Mannheim    

97-37, 63 Road, # 12E                                   
Rego Park, NY. 11374 
USA 

 

Exemple de urmat 
Proiectul de reabilitare a cimitirului din Arad  
http://aradjc.org/index.php/cemetery-project/ 
Inițiativa municipalității Alba Iulia 
https://www.indiegogo.com/projects/restoration-of-the-jewish-cemetery-of-alba-
iulia-architecture#/	


