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Raport anual de activitate – 2020 A.D. (902 A.T.)

Comanderia „Matei Corvin” nr.32 Petroșani –a fost înființată în baza Edictului Prioral
nr.8/07.03.891 AT, (2009 AD).
Comanderia „Matei Corvin” nr.32 Petroșani în cursul anului 2020 a avut o activitate
afectată de pandemia de SARS-COV 2, ca întreaga activitate a Ordinului, membrii
Comanderiei noastre participând într-un număr mare la Capitului Național, la două capitule
de înnobilare organizate în Lugoj și Moneasa, a organizat lunar doar în primul trimestru
ceremoniale de lucru, de investiri în grad de sergent.

Activități
Acțiuni și evenimente organizate de Comanderie
- Întâlniri ceremoniale de lucru lunar, în care s-au discutat aspecte privind organizarea
evenimentelor Comanderiei și de participare la alte acțiuni organizate în cadrul OSMTH
România, investiri în gradul de sergent – Ianuarie – Martie 2020;
Acțiuni și evenimente în România și străinătate la care au participat membri ai Comanderie,
altele decât cele organizate de Comanderia noastră
- în data de 15.02.2020, 2 membri ai Comanderiei noastre au participat la Capitulul de
Innobilare organizat la Lugoj.
- în data de 07.03.2020, 9 membri ai Comanderiei noastre au participat la Capitulul
Național organizat la București
- în data de 26.09.2020, 1 membru al Comanderiei noastre a participat la Capitulul de
Innobilare organizat la Moneasa.
Alte momente importante care au marcat activitatea Comanderiei în anul 2020
- Comanderia „Matei Corvin” nr.32 Petroșani a fost apreciată public de fondatorii
proiectului Fabrica de Pian, de coordonatorii proiectelor Petrila faptelor bune, Colind
pentru Bunicii nimănui, conducerea Colegiului Național Mihai Eminescu Petroșani,
conducerea Spitalului Municipal Vulcan, de Preotul Paroh al Parohiei Malta pentru
acțiunile caritabile, de promovare a valorilor creștine și de apreciere a valorii elevilor cu
rezultate excepționale din Valea Jiului.
- Comanderia noastră a sprijinit Olimpiada Centrului de Plasament Lupeni in luna Aprilie,
oferind celor 15 beneficiari ai centrului o cina festiva la finalul activităților Olimpiadei
- Și în acest an am reușit să oferim un mic sprijin manifestărilor organizate sub egida Colind
pentru Bunicii nimănui – eveniment organizat de Școala Generala IG Duca Petroșani
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Activități programate pentru anul 2021
-

Întâlniri ceremoniale de lucru - lunar – în prima zi de marți a fiecărei luni

-

Tabara Templieră – ediția a V-a

-

Balul caritabil Toamna la cules de fapte creștine – ediția a II-a

-

Premierea elevului cu cele mai bune rezultate la învățătură dintre absolvenții claselor
a XI-a din cadrul Colegiului Național Mihai Eminescu Petroșani

-

Povestea de iarna – Ediția a V-a – acțiune caritabilă de strângere de fonduri

-

Participare la Capitulele de Înnobilare organizate în Ballivatul nostru și nu numai

-

Participarea la Capitulul Național

Date de contact ale Comanderiei
Comandant, Daniel Cantemir BLAG –0744362699 cantemir67@yahoo.com
Secretar, Calin Mihai TODERITA–0722243010 calintoderita@yahoo.com

Comandant,
Daniel Cantemir BLAG
Cancelar,
Catalin Valentin POPA

Secretar,
Calin Mihai TODERITA
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