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RAPORT 

de activitate pe anul 2008 A.D. 

INTENŢII - PROGRAM 

pentru 2009 A.D. 

 

Iubite surori şi iubiţi fraţi, 

 

Anul 2008 ne-a oferit prilejul multor bucurii, văzând că împreună reuşim tot mai mult să 

ne-nmulţim faptele şi să ne apropiem de devenirea noastră templieră. Am constatat cu mâhnire şi 

faptul că nu toţi au înţeles corect scopul pentru care am primit darul de a aparţine acestui Ordin. 

O succintă privire înapoi ne va dezvălui un tablou cu o faţă ce râde şi una care plânge. Dar toate 

acestea le voi rezuma în acest raport şi totodată program de intenţii pentru viitorul apropiat.  

Voi face o retrospectivă a activităţii noastre din anul precedent.  

Acivitatea noastră a debutat cu participarea fraţilor şi surorilor la „Săptămâna de 

rugăciune pentru unitatea creştinilor”, în perioada 18-25 ianuarie 2008. Ca apărători ai Sfintei 

Biserici şi ai religiei creştine, locul nostru nu putea fi altundeva, ca de altfel şi în anii precedenţi, 

decât alături de cei ce se roagă pentru unitate, pentru concordie şi respect între confesiuni, pentru 

ca toţi cei ce mărturisim un Botez în numele Sfintei Treimi şi ne unim în ruga noastră către 

Mântuitor, către Unul Domn Iisus Hristos. Reiterez vocaţia ecumenică a Ordinului nostru, nu ca 

promotor ci ca apărător al acestor idealuri şi ca sprijinitori ai celor ce ostenesc pentru atingerea 

lor. Ecumenismul susţinut de noi nu reprezintă, cum fals înţeleg unii, un sincretism promovat 

interconfesional. Dinpotrivă, noi înţelegem prin ecumenism acea unitate în diversitate dar având 

un numitor comun – credinţa cea adevărată – în respect faţă de tradiţiile fiecăruia în parte. 

Iubite surori şi iubiţi fraţi, ne-am bucurat împreună la Capitulul Naţional Anual 2008 

când am constatat realizările noastre de până atunci. Numărul nostru la acea dată era de 566 de 

membri. Astăzi suntem 751. De bună seamă că şi numărul înseamnă ceva dar, cel mai important 

lucru este că a crescut procentul celor ce doresc cu adevărat să participe la realizarea scopurilor 

noastre, declarate în Statut şi Regulamente. Iarăşi important este că, prin venirea noilor fraţi şi 

surori în Ordinul nostru, am reuşit să creem premizele completării la nivel de regiuni şi provincii 

a structurilor subordonate şi vom avea astăzi plăcerea să asistăm la creşterea numărului de 

Comanderii de la 28 la 36. Acest fapt ne permite o mai bună organizare în teritoriu şi o acţiune 

unitară mai manifestă şi mai eficientă în societatea în care trăim. Este lesne de observat câtă 

nevoie are la ora actuală lumea de cavalerism, de dreptate, de dragoste interumană, de milostenie 

pentru cei aflaţi în nevoie, de apărare a umanităţii însăşi faţă de propria ei acţiune împotrivă şi 

mai presus de toate de credinţă. Nu urmărim nici interese economice şi nici politice şi nu dorim 
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să acaparăm vre-un fel de putere. Scopul nostru nobil este de a ne dărui cu totul spre a face 

vrerea lui Dumnezeu. Aceasta este raţiunea creşterii noastre numerice şi a răspândirii în teritoriu. 

Iubite surori şi iubiţi fraţi, toată activitatea noastră din anul precedent se poate aprecia din 

punct de vedere financiar prin bilanţul Asociaţiei „Magnus Prioratus Romaniae”. Vă voi prezenta 

în rezumat căteva cifre care reflectă această activitate. 

 

1. Total venituri – 400.000 lei 

2. Principalele categorii de cheltuieli: 

2.1. Acte caritabile, donaţii etc. – 160.000 lei 

2.2. Cheltuieli privind organizarea Capitulelor – 66.000 lei 

2.3. Cheltuieli de reprezentare – 3.000 lei 

2.4. Cheltuieli prestări servicii etc. – 8.500 lei 

2.5. Taxe şi asigurări – 6.000 lei 

2.6. Rata leasing (microbuz) – 8.000 lei 

2.7. Cheltuieli cu regalia, însemne etc. – 130.000 lei 

2.8. Dobânda – 5.000 lei 

3. Valoare obiecte donate – 7.000 lei 

 

Datoria, atât cât ne-a stat în putinţă, ne-am îndeplinit-o. Altora să le fim exemplu pentru 

ca ei să facă înmiit mai mult. Rămâne ca pentru noi, cei de acum, să ne adunăm sub steagul 

Ordinului şi să ne cântărim faptele. Rămâne să ne regrupăm şi să pornim într-o nouă luptă contra 

necredinţei şi a făţărniciei deşarte, acoperind cu fapte bune tot răul care ne înconjoară. Călăuziţi 

în lupta noastră de virtute şi de credinţă, având ca arme iertarea, mila şi caritatea, fiind cu inima 

deschisă  celor ce-şi strigă deznădejdea vom deveni la înălţimea celor ce ne-au fost înainte şi pe 

care avem datoria de ai cinsti. 

Am avut bucuria să constat dorinţa de a face bine a Nobililor Cavaleri şi Nobile Doamne 

din Prioratul Bucureştilor şi Ilfovului. Din cele şase Comanderii, Comanderiile: nr. 2 – Stefan 

Ludwigh Roth; nr. 4 - Carol I şi nr. 15 – Sfântul Theodor au fost  cele mai active. Alături lor se 

găsesc Comanderiile din Prioratul Transilvaniei, Maramureşului, Banatului şi Crişanei: nr. 9 

Porolissum – Zalău ; nr. 11 Sf. Ioan Evanghelistul - Baia Mare; nr. 14 Sfinţii Petru şi Pavel – 

Sighişoara; nr. 20 Jacques de Molay – Timişoara; nr. 23 Iancu de Hunedoara – Alba Iulia. 

Remarc în mod deosebit „Proiectul Speranţa” din Timişoara şi cel început cu Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română a Timişoarei precum şi proiectul demarat de Comanderia din Baia Mare în 

colaborare cu Serviciul Maltez Român. Îmi afirm sprijinul personal pentru proiectele acestor 

două Comanderii. Deasemenea nu pot să nu remarc modul exemplar în care Comanderiile din 

Alba Iulia şi Sighişoara au organizat două din Capitulele Naţionale de înnobilare, precum şi 



 

 3 

  
  

  

Capitulul Naţional cu participare internaţională din Alba Iulia de anul trecut. Am constatat cu 

aceiaţi bucurie efortul Comanderiilor nr. 22 Radu cel Mare - Piteşti, nr. 24 Sfântul Andrei 

Tulcea, nr. 23 Iancu de Hunedoara Alba Iulia, nr. 20 Jacques de Molay - Timişoara de a-şi 

amenaja Camerele Capitulare, precum şi lucrarea templieră a Comanderiei nr 25 Sf. Ioan Cassian 

Romanul din Costineşti privind organizarea în teritoriu. Fraţi deosebiţi şi surori deosebite au 

contribuit la creionarea unor noi structuri în zona Olteniei, a Moldovei, a Banatului, a Crişanei şi 

a Munteniei. Rezultatele se vor vedea la lucrările de la acest Capitul. Bucureştiul a avut şi el 

contribuţia lui. Prin „Comisia de Ceremonial”, organizată la nivelul Prioratului Bucureştiului şi 

Ilfovului, suntem acum în posesia unei lucrări templiere care să ofere, într-o formă mult 

îmbunătăţită, un instrument de lucru mai bine structurat pentru toate Comanderiile subordonate. 

Urmează să culegem roadele „Comisiei de Cod Templier”, comisie care se bucură la ora actuală 

de sprijinul fraţilor şi surorilor din Bucureşti şi Timişoara. Sper ca această lucrare templieră să 

fie subiect de dezbatere şi pentru alte structuri teritorial-administrative subordonate.  

Există însă şi dezamăgiri. Din păcate, Comanderii precum nr 5 „Ştefan cel Mare” – Iaşi, 

nr. 7 „Sfântul Petru” – Ploieşti, nr. 6 „Nicolae Grigorescu Câmpina, nu s-au mai ridicat la 

standardele atinse în anii precedenţi şi nu şi-au făcut simţită prezenţa, nici la nivel naţional şi nici 

la cel internaţional. O situaţie deasemeni neplăcută este cea referitoare la Comanderiile nr. 17 

Sfinţii constantin şi Elena - Satu Mare şi nr. 19 Sfântul Nicolae - Seini, ambele din Ballivatul 

Maramureşului şi Sătmarului care nu au raportat nici o activitate. In rest, Comanderiile din 

teritoriu, neevidenţiate în mod explicit, au avut o activitate normală sau aproape de suficienţă 

privind implicarea în realizarea scopurilor Ordinului nostru. Dacă în analiza făcută am 

nedreptăţit pe cineva, sau o structură teritorial - administrativă subordonată, vă menţionez că am 

luat în considerare doar documentele şi procesele – verbale transmise până în prezent la 

Cancelaria Marelui Priorat General Magistral al României. 

Am constatat o insuficientă lipsă de comunicare şi coordonare la nivel naţional. Cu toate 

că Regulamentele Ordinului prevăd explicit modul de subordonare şi de transmitere a informaţiei 

la nivel teritorial, faptul că apar deficienţe se datorează în mod direct Comandanţilor de 

Comanderii şi reprezentanţilor Marelui Prior General Magistral al României în teritoriu (Ballivi 

şi Priori). Reamintesc obligaţia regulamentară şi statutară a Comandanţilor de Comanderii de a 

raporta direct la Cancelaria Ordinului din România şi de a ţine legătura nemijlocită cu Marele 

Prior General Magistral. Reamintesc şi obligaţia structurilor provinciale (Ballivate) sau regionale 

(Priorate) de a coordona şi armoniza activitatea în jurisdicţie, de a reprezenta Marele Priorat 

General şi de a veghea la punerea în practică întocmai a deciziilor Marelui Prior General 

Magistral. Regulile Ordinului prevăd foarte clar modul de punere în practică şi de lucru al 

fiecărei structuri subordonate în parte. Pentru o mai bună colaborare şi pentru clarificarea unor 

aspecte mai puţin înţelese voi hotărî în perioada imediat următoare o serie de Capitule de Lucru 
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cu Comandanţii şi cu reprezentanţii în teritoriu (Ballivi, Priori) la nivelul fiecărui Priorat. 

Menţionez că aceste Capitule vor fi anunţate din timp, conform cu Regula-Statut, iar lipsa de 

participare, fără o motivaţie foarte bine întemeiată, va duce automat la demiterea din funcţia 

deţinută.  

Instituţia Inspectorului General va fi în viitorul apropiat completată cu reprezentanţi la 

nivelul Provinciilor şi Regiunilor pentru a îmbunătăţi activitatea structurilor subordonate şi 

pentru a corecta eventualele neînţelegeri. In acest sens se vor primi la Cancelaria Marelui Priorat 

General Magistral al României candidaturi din partea celor care doresc şi consideră că pot ocupa 

asemenea funcţii pînă la data de 31 mai 2009. Numirea pe funcţie se va face în urma unui 

examen, organizat la sediul Marelui Priorat General Magistral al României, dat în prezenţa unei 

comisii formată din Marele Prior General Magistral, Marele Seneşal, Marele Inspector, Marele 

Protector şi Comandantul Centrului de studii Templiere şi ale Evului Mediu. Subiectele vor fi 

alese din Regula-Statut şi din istoria medievală şi modernă a Ordinului. 

Am constatat, în cursul anului 2008, deficienţe de comunicare între Marele Ospitalier şi 

structurile subordonate privind acţiunile caritabile în teritoriu. Menţionez obligaţia structurilor 

subordonate de a prezenta din timp, la Cancelarie, descrierea acţiunilor preconizate precum şi 

obligaţia Marelui Ospitalier de a da îndrumările necesare acolo unde este cazul. Un rol important 

este acela al Marelui Consilier cu probleme sociale. El are obligaţia de a colabora cu toţi factorii 

din conducerea Ordinului din România pentru a rezolva eventuale probleme ale membrilor. 

Comandanţii Structurilor subordonate au obligaţia de a raporta Marelui Consilier cu probleme 

sociale orice solicitare de sprijin din partea fraţilor şi surorilor din jurisdicţie, atunci când 

problema nu se poate rezolva pe plan local. 

Activitatea Clubului de afaceri templier, pe parcursul anului 2008, a fost aproape 

inexistentă. Sper ca prin măsurile luate la acest Capitul activitatea acestei instituţii să fie 

dinamizată. Referitor la Societatea Comercială „Templer Business Group”, invit pe toţi membri 

să apeleze la serviciile ei, aceasta fiind încă o modalitate de a genera surse de finanţate pentru 

proiectele caritabile. Vă reamintesc că S.C. „Templar Business Group” are ca unic asociat 

Asociaţia „Magnus Prioratus Romaniae”, asociaţie prin care Marele Priorat General Magistral al 

României îşi derulează proiectele şi programele.  

Voi pleca de la prezumţia că, din lipsa informaţiei, anumite gesturi asu intenţii pot fi 

catalogate eronate. Aristotel spune la un moment dat în Metafizica – „cine nu ştie cum e nodul, 

nu-l desface”. Pentru cunoaştere corectă vă reamintesc că, nici eu, în calitate de conducător al 

Ordinului în România şi nici alt Mare Demnitar nu avem vreun venit din sursele atrase. 

Funcţionarea tehnică a Cancelariei este asigurată de o singură persoană retribuită, cu normă 

întreagă. Contribuţiile membrilor stabilite cu diferite ocazii nu pot fi comparate cu preţul de 

piaţă. Exemplul este cel al Capitulelor Naţionale sau Internaţionale unde, contribuţiile pentru 
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mesele de gală nu reflectă doar costul felurilor servite în mod obişnuit la un restaurant. Ele 

includ şi o sumă suplimentară care va completa acţiunea caritabilă propusă la evenimentul 

respectiv. În acest mod lucrarea noastră templieră va fi completă, adăugând bucuriei de a ne 

revedea şi de a petrece momente deosebite împreună mulţumirea că acest prilej a generat şi o 

faptă bună. Transparenţa, de care şi până acum am dat dovadă, întăreşte aceste afirmaţii. 

Iubite surori şi iubiţi fraţi, anul 2008 a fost şi un an al întăririi Comanderiilor din teritoriu. 

Primirea de noi membri, transferul unora către Comanderiile mai apropiate faţă de reşedinţă, 

schimbarea locului de muncă şi diverse alte motive au condus la o deteriorare a evidenţelor la 

nivel central şi la deficienţe în comunicare. Se simte nevoia realizării unui recensământ la nivel 

de Comanderii şi de o actualizare rapidă a datelor de corespondenţă şi de contact. Voi însărcina 

Secretariatul şi Cancelaria Marelui Priorat General Magistral al României spre a remedia urgent 

această stare de fapt. Comandanţii şi Secretarii Comanderiilor au obligaţia de a transmite rapid 

informaţiile solicitate. Aceste date vor fi folosite exclusiv în relaţia dintre Ordin şi fiecare 

membru în parte.  

Iubite surori şi iubiţi fraţi, am preferat să las spre finalul raportului o realizare împortantă 

a noastră a tuturor. Anul care a trecut a consacrat structura naţională a Ordinului nostru ca Mare 

Priorat General Magistral. Această realizare, rod al lucrării nostre comune, a adus cu sine nu 

numai o simplă schimbare de titulatură ci şi un nou privilegiu – dreptul de a constitui Priorate 

Regionale, acolo unde structurile teritorial administrative subordonate sunt bine dezvoltate, sau 

Priorate Naţionale pe teritoriul statelor unde Ordinul încă nu fiinţează. Am primit însărcinarea 

din partea Marelui Maestru ca, împreună cu Marele Priorat al Franţei, să constituim Prioratul 

Republicii Moldova. Am primit deasemenea autoritatea de a începe demersurile pentru Rusia, 

prin numirea unui membru al nostru în calitate de Legat Magistral pentru Rusia. Consider că, 

dacă misiunile încredinţate nouă vor da roade, vom putea şi pe viitor să ne bucurăm de o 

asemenea încredere din partea Marelui Maestru. În ce priveşte Prioratele Regionale, acestea au 

acelaşi statut ca vechile Preceptorate cu singura diferenţă că Priorii nu mai au nevoie de o 

delegare specială pentru a înnobila Cavaleri şi Doamne ci au acest drept conferit în mod 

permanent de către Marelui Prior General Magistral al României dar numai în lipsa acestuia de la 

respectivul Capitul. Regulamentele Ordinului precizează foarte clar drepturile şi obligaţiile 

acesotra. Cu încredere şi deosebită dragoste fraternă am hotărât să constitui primele trei Priorate 

Regionale: Prioratul Bucureştilor şi Ilfovului, Prioratul Transilvaniei, Maramureşului, Banatului 

şi Crişanei şi Prioratul Valahiei. Constituirea acestor structuri teritorial administrative 

subordonate a fost primită cu entuziasm şi cu bucurie de fraţii şi suroile din aceste regiuni, 

regăsindu-şi fiecare contribuţia la această realizare. Din păcate însă am constatat şi apariţia unor 

tendinţe de a nesocoti Regula-Statut, Regulamentele specifice noilor structuri si uzanţele în 

vigoare. Poate din prea mult zel şi din lipsă de cunoaştere, au fost emise circulare şi comunicate 
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în teritoriu, fără aprobarea Marelui Prior General Magistral, au fost convocate Capitule de Lucru 

fără respectarea termenelor regulamentare, fără înştiinţarea Cancelariei cu privire la ordinea de 

zi, tematica propusă şi fără a se prezenta în termen de maxim nouă zile procesul verbal al 

întâlnirii. Au existat, la nivelul unor structuri teritorial-administrative subordonate tendinţa de a 

se colecta fonduri fără o justificare clară sau împunerea unor contribuţii nespecificate în Regula-

Statut sau în alte Regulamente. Doresc să atrag atenţia Comandanţilor, Ballivilor şi Priorilor că 

asemenea acte nejustificate şi neaprobate de către Marele Prior General Magistral nu-şi au nici 

un fundament şi le cer să stabilească cât mai grabnic ordinea firească în jurisdicţia lor. Cât de 

curând va fi prezentat un nou Regulament financiar care să poată satisface parţial nevoile fiecărei 

structuri în parte. Cât priveşte locaţiile pentru Camere Capitulare sau altfel de sedii, acestea vor 

fi alese în limita bugetului fiecărei structuri în parte, după aprobarea acestuia de către Marele 

Prior General Magistral. Sugerez ca, acolo unde există posibilitatea, pentru a nu încărca 

costurile, fraţii şi surorile să aplice exemplul meu personal şi să susţină costurile privind chiriile 

şi întreţinerea. Vă reamintesc că sediul Marelui Priorat General Magistral al României este pus la 

dispoziţie gratuit, personal de către mine, fără a se percepe vre-o cheltuială de întreţinere sau 

utilităţi.  

Iubite surori şi iubiţi fraţi, speranţa mea este ca, pe viitor, toate neînţelegerile să dispară, 

exemplele negative să nu-şi mai aibă locul în rapotări iar noi toţi să fim la unison în cuvânt şi 

faptă. Documentele viitoare, Mesajele Priorale, vor încerca să lămurească fiecare situaţie în parte 

şi vor indica, ca şi până acum, direcţia corectă de acţiune.  Fideli devizei noastre, cu dragoste, 

credinţă şi speranţă vom fi mai buni, mai demni de nobila noastră calitate şi din ce în ce mai mult 

templieri adevăraţi. 

 „Non nobis Domine,  non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam!”. 

 

Bucureşti, 7 martie 2009 A.D. (891 A.T.) 

 

 

 

 

    Cavaler Mare Cruce Dan VASILIU 

           Marele Prior Magistral al României 


