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Raport anual de activitate – 2021 A.D.  

 

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

Comanderia „Hermannstadt”, Nr. 21 Sibiu, a desfășurat lucrarea templieră, pe 

parcursul anului 2021, in cadrul Capitulelor organizate atat la Castel Templul Cavalerilor din 

localitatea Vălișoara, județul Alba cat si in cadrul intalnirilor avute in Sibiu, Lugoj si 

Timisoara. 

 La Castel, intalnirile au fost regulate, lunare, in cea de-a treia saptamana a lunii dupa 

un program bine stabilit de catre E.S. Cavaler Mare Cruce Florin Rusu, Comandantul 

Comanderiei „Sf. Aegidius”, Balliv al Ballivatului „Transilvania”, Ambasador al OSMTH 

pentru Republica Moldova. 

 In cadrul intalnirilor avute in Sibiu programul a fost strict administrativ, cu inclinare 

spre partea sociala. 

 Totodata pe parcursul anului 2021 am avut intalniri de lucru cu comanderia 31 

„Aradensis” din Arad  care s-au finalizat cu proiecte frumoase puse in practica de catre 

membrii comanderiilor, bineinteles si cu sustinerea sponsorilor si a persoanelor cu „inima 

mare”! 

 Astfel, in cele ce urmeaza vom face scurte prezentari ale activitatilor ce au avut loc pe 

parcursul anului 2021. 

 

 

Data: 01.06.2021  

Localitatea: Sâmbãteni, jud. Arad 

(zooland) 

Comanderii:  

• 21 “Hermannstadt” Sibiu  

• 31 “Aradensis” Arad 

Actiunea a avut ca scop impartirea de 

cadouri copiilor cu ocazia “ Zilei 

copilului”, 01.06.2021. Aceasta actiune a 

fost posibila cu ajutorul fratilor din 

comanderiile amintite mai sus si a 

familiilor acestora. 

Buget alocat - 1000 lei.  
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NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM ! 
 

Data activitatii: 01 mai 2021 

Localitatea activitatii: Olosag, Judetul Timis 

Comanderii implicate:  

• 21 “Hermannstadt” Sibiu 

Actiunea a avut ca scop ajutarea 

comunitatii în pregatirea pentru Sarbatorile 

Pasale, taierea păinii, punerea acesteia in 

pahare si stropirea cu vin. Indirect creeaza 

legaturi intre oameni, aduna laolalta 

comunitatea, in special in zonele cu populatie 

mai mica. Sarbatorile Pascale sunt un 

moment de bucurie dar si de meditatie in 

acelasi timp in viata oricarui templier! 

 
       
 

Data: 02.07.2021  

Localitatea: Copşa Micã, jud. Sibiu 

Comanderii:  

• 21 “Hermannstadt” Sibiu  
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NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM ! 
 

Actiunea a avut drept scop impartirea de geci 

de iarna persoanelor defavorizate din Copsa Mica. 

Gecile au fost procurate cu ajutorul fratelui Cosmin 

Nichita. Impartirea hainelor a fost sustinuta si 

coordonata de catre reprezentanti ai primariei Copsa 

Mica, carora le multumim pe aceasta cale pentru 

implicare si devotement fata de comunitate. 

Actiunea a fost imbratisata cu mare drag si 

bucurie de catre toate cele 12 persoane care au 

beneficiat de aceasta donatie dar si de catre 

comunitate. 

In trimestrul 1 aferent 2021 rata somajului in 

Copsa Mica a ajuns la nivelul de 1.71%, sub 2.2% 

rata pe jud. Sibiu si sub 3.06% rata la nivel national, valoare imbucuratoare pentru aceasta 

zona care in trecut a inregistrat valori foarte mari in raport cu rata medie la nivelul tarii, in 

momentele in care fabricile din zona (Sometra, Carbosin, etc.) care concentrau peste 7000 de 

persoane, si-au inchis activitatea. 

Buget alocat - 1200 Euro (contravaloare haine). 

 

 

Data: 19-21.08.2021  

Localitatea: Sibiu, jud. Sibiu 

Comanderie: 21 “Hermannstadt” Sibiu  

 

 

 Actiunea a avut drept scop familiarizarea tuturor copiilor practicanti ai acestui sport 

cu conditiile de cursa si anume parcurgerea unui circuit profesionist de curse de karting, cat si 

vizitarea cetatii Alba Iulia si a orasului Sibiu (Piata Mica, Piata Mare, Muzeul Satului). 

Actiunea s-a desfasurat pe parcursul a trei zile din 19 si pana in 21 august. In ziua de 

joi 19 august grupul a plecat din Lugoj, cu destinatia Alba Iulia, cetate a carui oras au vizitat-

o iar pe seara au ajuns la cazarea din Selimbar. In prima parte a zilei urmatoare, actiunea s-a 

mutat pe kartodromul Road Runner Racing de pe Soseaua Alba Iulia, locatie detinuta de catre 

sibianul Viorel Nicoara care mai detine si echipa sibiana de Karting - Road Runner Racing 

Team Sibiu. In dupa amiaza aceleiasi zile grupul a vizitat centrul Sibiului, Piata Mica, Piata 

Mare si aleea pietonala Nicolae Balcescu. In ultima zi a excursiei atentia s-a indreptat spre 

natura astfel vizitand Muzeul Satului, cel mai mare parc natural (impreuna cu parcul Sub 

Arini - ca si suprafata) din Romania iar dupa aceasta reintoarcerea la Lugoj in seara aceleiasi 

zile de sambata 21 august 2021. 
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NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM ! 
 

 

Grupul a fost format din 44 de elevi cu varste cuprinse intre 10 si 16 ani, de la clubul de 

karting din Lugoj si alte discipline insotiti de 4 profesori. Dotarea clubului este de 4 karting-

uri care a facut greoaie parcurgerea traseului de catre toti elevii de la club (aprox 30). De 

asemenea echipamenul de competitie (casca, cagula, manusi si combinezon) a fost pe rand 

transferat de la un elev la altul din lipsa fondurilor cu care se confrunta clubul. In ciuda 

tuturor piedicilor de ordin material, toti elevii au reusit sa parcurga circuitul de mai multe ori, 

iar la final s-au declarat multumiti si incantati de experienta pe care au trait-o. 

Toata stima pentru cei 4 insotitori ai grupului (si in special doamnei profesoara 

Simona Berghin) care sunt dedicati acestor copii minunati si care reusesc sa formeze 

caracterele copiilor prin prisma profesorului, indrumatorului, uneori prietenului si tot timpul 

amintindu-si ca mai presus de toate trebuie sa fie “oameni”. 

Buget alocat 5000 de lei, suma ce a facilitat sustinerea pasiunii acestor copii. 

 

 

Data activitatii: 01 noiembrie 2021 

Localitatea activitatii: Dobresti, Judetul Timis  

Comanderii implicate:  

• 21 „Hermannstadt” Sibiu 

Donatie autovehicul de transport, marca Iveco, familiei Florea din staul Dobresti Judetul 

Timis. Reparatia autovehiculului inaintea donatiei a facut de asemena obiectul acestei 

activitati prin alocarea de fonduri suplimentare. Comanderia a fost responsabila pentru 

achizitie, reparatie si donatie. 

Buget alocat: aproximativ 4.000 Eur 



Raport anual de activitate – 2021 A.D.  

 

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

 

 

Data activitatii: 12.12 2021 

Localitatea activitatii: Pecica, Judetul Arad  

Comanderii implicate:  

- 21 “Hermannstadt” Sibiu; 

- 31 “Aradensis” Arad 

Acțiune comuna între Comanderiile Aradensis și 

Comanderia Sibiu reprezentată de către Teodor 

Hoaghea și Cosmin Nichita. Acțiunea a constat în 

donarea unor aparate și mobilier de tip medical 

(ecograf , pat si accesoriile aferente) către un centru de 

îngrijire adulti  cu dizabilități din orașul Pecica. 

Transportul acestor bunuri a fost realizat de către 

Nobila doamna Maria Tudor și de către fratele nostru 

Bogdan Nica. Pe aceasta cale am primit mii de 

mulțumiri din partea centrului și consider ca acțiunea a 

avut un real succes!!! 
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NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM ! 
 

Data activitatii: parcursul anului 2021 

Localitatea activitatii: Padureni, jud. Timis 

Comanderii implicate:  

- 21 “Hermannstadt” Sibiu; 

- 31 “Aradensis” Arad 

Buget alocat: 55.000 Euro 

 

 

 

 

Construire casa de locuit, casa pornita de la nivelul solului pentru o familie din localitatea 

Padureni, jud. Timis, familie cu posibilitati reduse!  

Familia este cuprinsa din parinti si 5 copii insa la momentul demararii constructiei in casa 

locuiau doar 3 dintre copii. Pana la finalul constructiei, familia a fost reintregita prin 

revenirea unui copil.  

Actiunea a fost coordonata de catre fratele Catalin Balan cu sustinerea si aportul oamenilor de 

afaceri din judetul Timis.  

Investitia a fost demarata in anul 2020 si finalizata in anul 2021.  
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NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM ! 
 

 

Data activitatii: pe parcursul anului 2021 

Localitatea activitatii: Lugoj, Judetul 

Timis  

Comanderii implicate:  

- 21 “Hermannstadt” Sibiu; 

- 31 “Aradensis” Arad 

Reabilitare salon oftalmologie din cadrul 

Spitalului Municipal Lugoj. In cadrul acestei 

actiuni s-au refacut atat partea de instalatii 

sanitare si electrice cat si partea de ziduri prin 

renovarea integrala a ambulatorului, de la 

decopertarea zidurilor pana la partea de 

lavabila cu ioni de Ag si linoleum antibacterian (tarchet) si geamuri termopan. Aceasta 

actiune a fost posibila cu ajutorul companiei multinationale Hella Romania care a sponsorizat 

cu suma de 5000 Euro. 

 

 

 

 

Data activitatii: Decembrie 2021 

Localitatea activitatii: Lugoj, Judetul Timis  

Comanderii implicate:  

- 21 “Hermannstadt” Sibiu; 

- 31 “Aradensis” Arad 

 

Profi Romania a alocat sponsorizare in cuantum de 5.000 euro pentru renovarea Salii de 

concerte „Mihai Perea” din cadrul Liceului de arta „Ion Vidu” din Timisoara. 

 

 

 



Raport anual de activitate – 2021 A.D.  

 

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

Data activitatii: Decembrie 2021 

Localitatea activitatii: Judetul Sibiu  

Comanderii implicate:  

- 21 “Hermannstadt” Sibiu; 

- 31 “Aradensis” Arad 

Buget alocat: 4500 lei + 1000 lei 

1. Donatie constand in produse de cofetarie destinate cadourilor de Craciun si sustinerea 

mesei de Craciun pentru peste 40 de copii de la „ Centrul de plasament pentru copii cu 

dizabilitati, Speranta”, din Sibiu. 

2. Donatie constand in haine de adulti si copii dar si mobilier si aparatura electrocasnica 

pentru familile nevoiase din satele Buia si Ravasel din judetul Sibiu. 

 

 

 

Pe parcusul ultimilor 4 ani, Hella Romania a alocat sponsorizari in cunatum de 100.000 euro 

pentru sectia ATI a Spitalului Municipal Lugoj. De acesti bani s-au renovat 6 saloane si s-a 

achizitionat aparatura medicala. 

 

In momentul de fata exista actiuni deschise in valoare de peste 45.000 euro pentru 

continuarea renovarii sectiei ATI, actiuni sustinute financiar de catre: Hella Romania (15.000 

euro), Autoliv Romania (10.000 euro), Profi Romania (5.000 Euro), J’Adore - Complex 

Hotelier din Lugoj (10.000 euro), oameni de afaceri din Lugoj (5.000 Euro). 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Toate actiunile efectuate le închinăm Domnului și ne rugăm să ne fie alături și să 

biencuvânteze lucrarea noastră templieră.  

 

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam! 

Sibiu, 14 decembrie 2021 A.D. (903 A.T.) 

Comandant, 

KOTJ, Hoaghea Teodor 

Cancelar, 

KCTJ, Nichita Cosmin 

         Secretar, 

         KTJ, Fogarosi Radu 


