
1 

 

 

Prioratul Transilvaniei,Maramureşului,Crişanei şi Banatului   
Balivatul Transilvaniei 

Comanderia A XIV-A “Petru şi Pavel”  Sighişoara 
____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT   AL   ACTIVITĂŢII   COMANDERIEI 
PENTRU   ANUL  2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM ! 
____________________________________________________________________ 

     

                 
 

osmth.ro 

 



2 

 

Prioratul Transilvaniei,Maramureşului,Crişanei şi Banatului   
Balivatul Transilvaniei 

Comanderia A XIV-A “Petru şi Pavel”  Sighişoara 
____________________________________________________________________ 

 

 

În decursul anului 2009 Comanderia A XIV-A “Petru si Pavel “ din Sighişoara 
a organizat o serie de activităţi administrative în vederea consolidării pe plan local şi 
regional a ordinului nostru, activităţi cultural-artistice şi acte de caritate. Membri 
Comanderiei şi-au adus aportul în aceste activităţi, fiecare în măsura în care a putut 
raportat la sarcina primită, pentru a duce la bun sfârşit evenimentele create, cu 
desfăşurare şi finalitate pe termen scurt,mediu sau  de lungă durată. 

 
În urma depunerii unei cereri de luare în 

concesiune a “Turnului Croitorilor” din Cetatea 
Medievala Sighişoara, cerere ce a fost aprobată 
în prima şedinta de consiliu a anului 2009, s-a 
încheiat contractul de Asociere în Participaţiune 
la data de 1 aprilie 2009 ce are ca obiect 
restaurarea, protejarea şi amenajarea Turnului 
Croitorilor, turn ce joacă şi rol de poartă de 
intrare în cetatea-fortificaţie. 

 
 
Locaţie care, după ce va fi 

restaurată având drept finalitate 
amenajarea ca spaţiu expoziţional şi 
educaţional, va deveni  şi sediul 
Comanderie “Petru şi Pavel” din 
Sighişoara astfel încât să ateste o 
prezenţă însemnată a noastră în acest 
spaţiu încărcat de istorie, în care avem 
bucuria de a găzdui şi participa activ 
la ceremonialuri de primire în ordin a 
noi fraţi şi surori. 
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Astfel, după încheierea contractului susmenţionat, s-a procedat la predarea 
obiectivului în vederea desfăşurării contractului şi atinegrii scopului pentru care 
a fost încheiat. 
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Această activitate a presupus o implicare susţinută atât din punct de vedere al 

timpului, cât şi material, a tuturor membrilor, astfel s-au realizat expertiza în 
construcţii a imobilului, cât şi proiectul arhitectural care s-a înregistrat la Direcţia de 
Cultură şi Monumente Istorice Mureş, urmând ca, după avizare, să fie aprobat de 
către departamentul specializat din cadrul ministerului de resort. 

     
 

 
 

Drept eveniment cultural am susţinut şi participat la organizarea unei 
expoziţii de pictură cu tematică templieră unde au fost expuse lucrări ale fratelui 
nostru din Bulgaria Peter Mitchev, cât şi a artiştilor Krasimir Savov, Cezara 
Colesnik , expoziţie ce a avut loc sub titulatura “Imagini şi Simboluri” în perioada 24-
30 octombrie 2009 în sala de expoziţii a Casei cu Cerb din Cetatea Sighişoarei, 
expoziţie ce s-a bucurat de un real interes, fiind prezenţi, totodată, şi oameni de 
cultură din ţară şi străinătate. 

Pe lângă prezenţa multor fraţi de-ai noştri, la eveniment au 
participat personalităţi locale şi regionale. 
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O realizare importantă este faptul că, în urma cererii noastre trimisă 
Excelenţei Sale Episcop Dr. Cristoph Klein, Comanderia A XIV-A “Petru si Pavel “ 
din Sighişoara are în susţinerea sa în calitate de Capelan pe preotul Bruno 
Frohlich,preot al Bisericii Evanghelice din Sighişoara, locaş religios unde sunt 
îndeplinite ceremonialurile de învestire. 
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 De-a lungul  anului membri Comanderiei A XIV-A “Petru si Pavel “ din 
Sighişoaraau fost solicitaţi a participa şi susţine diverse evenimente organizate de 
către alte comanderii, reuşind astfel a menţine şi strânge legăturile cu comanderiile 
din Bistriţa, Mediaş, Hunedoara. 
 În Biserica Evanghelică din Cetatea Medievală a Sighişoarei s-au îndeplinit 
ritualurile de învestire a noi fraţi în două rânduri în anul 2009. 
 La sfârşitul anului 2009, cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, 
Comanderia Petru si Pavel din Sighisoara a ajutat “Asociaţia Filantropia Ortodoxă 
Sighisoara – Casa Familiala Sf. Nicolae din Criş “ jud Mures, unde cresc şi sunt 
educate un număr de şapte fete cu vîrste cuprinse intre 8 si 16 ani, prin invitarea şi 
însoţirea acestora la evenimentele culturale desfăşurate în Cetatea Medievală 
Sighşoara, oferindu-li-se cadouri specifice pentru iarnă. 
 Totodată, am continuat susţinerea acestora din punct de vedere artistic prin 
achiziţionarea celor necesare realizării de picturi- icoane pe sticlă, latura artistică 
fiind conturată de către fratele nostru Adrian Matei. 

Cu deferenţă, 
 

         fr.  Sîrbu Ioan Iulian KOTJ 
Comandant 

   fr. Mândăianu Marius Cristian KTJ 
Secretar 

ss. indescifrabil 
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