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             Excelenta Voastra, Mare Prior General Magistral al României,  

                                     Cavaler Mare Cruce Dan Vasiliu, 

 

     Îmi revine onoranta misiune de a vă prezenta Raportul de Activitate al Comanderiei Matei 

Corvin Petroșani. Am avut, ca toți frații și surorile noastre un an dificil, un an în care restricțiile 

impuse au condus la retragerea mai multor membri, întâlniri restrânse numeric, mult mai rare 

decât înainte de pandemie și acțiuni caritabile mult mai puține!   

 

    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 2021 a avut o activitate 

restrânsă, Comanderia noastră a fost reprezentată la Capitulul Național Administrativ organizat 

online, ne-am manifestat intenția de a participa la mai multe Capitule Regionale de înnobilare 

organizate în zona Ardealului, la întâlniri de lucru dar nu am reușit decât să participăm la 

Capitulul de Înnobilare organizat la Baia Sprie. 

      A  fost de asemenea organizat un singur eveniment în scop caritabil și de recunoaștere a 

valorii și recompensare a unor tineri merituoși din zona Văii Jiului – Povestea de Iarnă 2021. 

     Au  fost organizare doar 3 ceremoniale de lucru in cadrul cărora au avut loc și avansări în 

gradul de scutier. 

 

Capitolul 1. Aspecte organizatorice 

 

1.1. Primiri în Ordin și avansări 

Comanderia „Matei Corvin” nr.32 Petroșani nu a primit în Ordin nicio persoană în anul 2021 

A.D., fiind avansați în gradul de scutier un număr de 2 sergenți. 

1.2. Propuneri Înnobilări 

Comanderia „Matei Corvin” nr.32 Petroșani a propus pentru înnobilare un număr de 2 scutieri, 

dar care încă nu au fost înnobilați  

1.3. Numiri în funcție 

- 
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1.4. Părăsiri voluntare sau/și retrageri temporare din cadrul Ordinului 

-și-au manifestat intenția de a părăsi Ordinul nostru KOTJ Antonescu Ciprian Marian, KOTJ 

Stănescu Cosmin Dacian, KOTJ Dincă Lori, KTJ Opriș Iulian Marian, Scutier Filip Ene Emanuel, 

Scutier Cristea Adrian, KTJ Claudiu Valas și Scutier Gabriela Valas. 

1.5. Eventuale abateri sau măsuri disciplinare 

- 

1.6. Alte detalii organizatorice 

          În cursul anului 2021 la capitulul de innobilare organizat la Baia Sprie în luna mai am avut 

onoarea de a avea Maestru de Ceremonii pe Maestrul de Ceremonii din Comanderia „Matei 

Corvin” Petrosani - KOTJ Doru Codrea 

 

Capitolul 2. Activități  

 

2.1. 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 și avansări în grad de scutier; 

-în data de 18.12.2021 s-a organizat ediția a 5-a a Poveștii de iarnă, acțiune caritabilă, fondurile 

obținute fiind destinate pentru susținerea mai multor acțiuni caritabile: 

- S-au achiziționat 15 sisteme de calcul predate unor elevi de liceu cu rezultate 

deosebite la învățătură dar cu posibilități materiale limitate pentru a participa la 

orele online sau la efectuarea activităților școlare ( 6 elevi din Vulcan, 5 – Petrila, 4 

-Lupeni) 

- S-a donat o sumă pentru susținerea acțiunilor caritabile desfășurate de un partener 

al evenimentului  – Lions Club – Via Regis Petroșani  

- S-a donat o sumă pentru susținerea acțiunilor caritabile desfășurate la Centrul de 

Îngrijire pentru persoane vârstnice Radu Sienerth Petroșani  

- S-a donat o sumă pentru susținerea acțiunilor caritabile organizate de Asociația 

Petrila Faptelor Bune 

- S-a donat o sumă pentru susținerea acțiunilor caritabile organizate de Club Impact 

Petroșani – Colind pentru bunicii nimănui 

- S-a donat o sumă pentru susținerea acțiunilor caritabile organizate de  Parohia 

Greco Catolica Bărbăteni 

- S-a donat o sumă pentru susținerea luptei împotriva unei boli incurabile – luptă 

dusă de micuța Rebeca Simoneac 

- S-a donat o sumă pentru susținerea acțiunilor organizate de San Montan pentru 

Tudor – tânărul care ne va reprezenta la un campionat Mondial de ski in Rusia 
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2.2. Acțiuni și evenimente în Romania și străinătate la care au participat membri ai Comanderiei, 

altele decât cele organizate de Comanderia noastră: 

- în data de 24. 05.2021, 2 membri ai Comanderiei noastre au participat la Capitulul de Înnobilare 

organizat la Baia Sprie 

 

2.3. Alte momente importante care au marcat activitatea Comanderiei în anul 2021 

Cel mai dureros moment a fost despărțirea  de Fratele nostru, Nobilul Cavaler Gheorghe Ile care 

ne-a părăsit mult prea devreme la 16/05/2021. 

 

Capitolul 3. Activități programate pentru anul 2022 

- Întâlniri ceremoniale de lucru - lunar – în a treia zi de joi a fiecărei luni 

- 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 – ed. a-III-a. 

- Poveste de iarna – Ediția a VI-a – acțiune caritabilă de strângere de fonduri  

- Participare la Capitulele de Înnobilare organizate în cadrul Marelui Priorat General 

Magistral al României 

- Participarea la Capitulul Național 

- Formarea de delegații și depuneri de coroane, ordinul nostru fiind un ordin militar și 

creștin, ne vom onora înaintașii, eroii, prin formarea unei delegații care să depună o 

coroană din partea OSMTH Romania la evenimentele organizate pe raza Văii Jiului 

 

Capitolul 4. Date de contact ale Comanderiei 

Comandant, Daniel Cantemir BLAG –  0744362699  cantemir67@yahoo.com  

Secretar, Calin Mihai TODERITA – 0722243010  calintoderita@yahoo.com 

Maestru de Ceremonii Codrea Doru Vasile – 0727711642 doru_vasy@yahoo.com  

 

 

 

Raport întocmit de  

KOTJ Doru Vasile Codrea 

Maestru de Ceremonii Comanderia „Matei Corvin” nr.32 Petroșani  
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