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Activitatea Comanderiei A XIV-A “Petru si Pavel “ din Sighişoara, în 
anul 2011 nu a fost caracterizată de dinamismul  de care am dat dovadă 
până acum, dar, deşi un an greu caracterizat de instabiltate economică şi 
politică, an care a presupus o concentrare a eforturilor fiecăruia dintre noi 
către planurile profesionale şi personale, a însemnat continuarea eforturilor 
de a ne consolida prezenţa pe plan local şi regional a ordinului nostru, prin 
împlicarea  fiecăruia dintre noi în organizarea de activităţi administrative, 
activităţi cultural-artistice şi acte de caritate prin exemple colective,cât şi 
personale. 

 Membri Comanderiei şi-au adus aportul în aceste activităţi, fie prin 
susţinerea efortului comun, fie prin implicare personală cu valenţe de 
reprezentat al nostru, fiecare în măsura în care s-a putut implica raportat la 
sarcina primită, pentru a duce la bun sfârşit proiectele noastre mai vechi în 
care am investit resurse temporale şi patrimoniale,cât şi  prin prezenţa la 
evenimentele organizate în acest an. 

 Obiectivul primordial al Comanderiei A XIV-A “Petru si Pavel “ din 
Sighişoara, în anul 2011 a a fost continuarea demersurilor, precum şi 

realizarea şi îndeplinirea tuturor actelor şi condiţiunilor 
legale, pentru a face un pas înainte în vederea realizării unui 
sediu al comanderiei noastre într-un turn-fortificaţie ce 
joacă şi rol de poartă de intrare în cetatea medievală, Turnul 
Croitorilor.  

Subliniem faptul că odată ce va fi restaurat, având 
drept finalitate amenajarea ca spaţiu expoziţional şi 

educaţional pentru a ne circumscrie cadrului contractual, totodată, această 
însemnată prezenţă a trecutului va deveni  şi sediul Comanderiei “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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Un scurt istoric al acestui obiectiv constă în semnarea contractulului 
de Asociere în Participaţiune la data de 1 aprilie 2009, ce are ca obiect 
restaurarea, protejarea şi amenajarea acestui turn, predarea obiectivului 

către asociaţia 
comanderiei noastre, 
înfiinţată drept 
manifestare juridică a 
ordinului pe plan local. 

În anul 2010 am 
reuşit, prin eforturi 
considerabile, să 
întrunim cerinţele 
pentru complectarea 
proiectului arhitectural 
pentru acest obiectiv,cât 
şi a expertizei de  
specialitate  ce  se  
efectuează  pentru  
monumente  istorice,  
totodată   depunându-se 
cererea pentru avizarea 
acestora de către 

departamentul 

specializat din ministerul 
de resort, în speţă Direcţiei Monumente Istorice şi Muzee din cadrul 
Ministerului Culturii, avizare pe care  am obţinut-o cu dificultate datorită 
multitudinii cerinţelor şi condiţiunilor legale ce trebuiau complinite. 
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Astfel că în anul 2011, am făcut un pas 
important, şi am reuşit la finele lunii Decembrie să 
primim avizul de la Direcţia Monumente Istorice şi 
Muzee din cadrul Ministerului Culturii, aviz pe care 
l-am anexat cererii pentru eliberarea  autorizaţiei de 
construire înregistrate la Primăria Sighişoara, astfel 
am reuşit  obţinerea autorizaţiei de construire a scării 
de acces potrivit cu proiectul architectural depus, 
aflându-ne în faza de evaluare a acesteia şi obţinerea 
de oferte concrete cu devize de lucrări în acest sens. 

 
În cursul lunii Mai, mai exact în ziua de 13 a 
acestei luni, în tr-un cadru solemn şi rerstrâns într-
un loc încărcat de istorie, “Casa cu Cerb” din 
Cetatea Sighişoara, am organizat, în strânsă 
conlucrare cu Comanderia din Mediaş, prin 
reprezentanţii acesteia Cavaler Adrian Matei  şi 

Doamnă a Templului Christine Thelman, cât şi cu Cavaler Henning Remus 
din cadrul Comanderiei Hermanstad o Ceremonie de investire şi ridicare în 
grad unde cei ce s-au înfaţisat în faţa noastră şi-au manifestat întru-
Domnul dorinţa de a accepta noi sarcini şi îndatoriri în a sluji alături de noi 
idealurile şi menirea noastră depunând jurământul de credinţă. 
 De-a lungul anului membri Comanderiei A XIV-A “Petru si Pavel “ 
din Sighişoara au fost solicitaţi a participa şi susţine diverse evenimente 
organizate de către alte comanderii, reuşind astfel a menţine şi strânge 
legăturile cu comanderiile din Alba-Iulia, Mediaş, Bucureşti. 
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 La finele anului 2011,în preajma Sfintelor Sărbători ale Naşterii 
Domnului, Comanderia “Petru si Pavel” din Sighisoara a susţinut“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 10 si 18 ani, prin invitarea şi însoţirea acestora într-o excursie în zona 
istorică centrală a Braşovului, vizitând, printre alte obeictive Catredala 
Evanghelică cunoscută sub numele de “Biserica Neagră”,cea mai mare 
biserică gotică din Transilvania, urmată de servirea mesei într-un restaurant 
situat  în Piaţa Sfatului, toate acestea fiind precedate de momente de 
bucurie şi relaxare într-unul dintre parcurile acvatice din Braşov.  

 
Cu deferenţă, 

        fr. Mândăianu Marius Cristian KTJ 
Secretar 

ss. indescifrabil 
 

Cu deferenţă, 
        fr. Jeleriu  Marius  KTJ 

Comandant 
ss. indescifrabil 
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Imaginile prezentate pot fi protejate de drepturi de autor, ca atare, acestea nu pot fi folosite în scop comercial! 


