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ActivitateaComanderieiA XIV-A “Petru şi Pavel “ din Sighişoara, în 
anul  896 (anul Domnului 2014) a marcat un regres faţă de anii anteriori, 

fiind mult diminuată atât în ceea ce 
priveşte amplitudinea preocupărilor 
noastre, cât şi a diversităţii acestora. 
La fel ca în anii anteriori, în centrul 
preocupărilor, ca obiectiv principal,  
a fiinţatdeziteratul nostru de a face 
un pas inainte, in vederea finalizării 
sediului Comanderiei în turnul-
fortificaţie, poartă de intrare în 
cetatea medievală, Turnul 
Croitorilor,pentru a putea găzdui şi 
participa activ la ceremonialuri de 

primire în ordin a noi fraţi şi surori. 
În cursul anului 2014 am reuşit, cu un efort financiar  considerabil, 

din partea fiecăruia, să contractăm un constructor, care a procedat la 
montarea ferestrelor pentru ambele niveluri ale turnului,totodată am pornit 
procedurile necesare pentru a obţine avizele dotării acestui spaţiu cu 
instalaţie de electricitate. 

Am încercat în mai multe rânduri a obţine fondurile necesare 
finalizării acestui proiect , dar, având în vedere situaţia juridică a acestui 
imobil, clasarea sa ca monument istoric de interes naţional, întreaga cetate 
medievală, cu zidurile şi porţile sale, făcând parte din Patrimoniul Unesco, 
modul în care am obţinut dreptul de folosinţă asupra acestuia, procedurile 
greoaie pe care le prevăd  cererile de obţinere de fonduri nerambursabile, cât 
şi latura materială de cofinanţare, aceste încercări au rămas fără vreun 
rezultat promitător. 
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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 reprezentare a trecutului 
va deveni  şi sediul Comanderiei “Petru şi Pavel” din Sighişoara, astfel încât 
să ateste o prezenţă însemnată a ordinului nostru în acest spaţiu medieval. 

Deşi ne-am fi dorit, activitatea noastră nu a fost caracterizată de 
dinamismul  de care am dat dovadă până acum,dar,prin împlicarea  fiecăruia 
dintre noi în organizarea de activităţi administrative, am încercat a susţine 
în bunul mers al Comanderiei.  

Comanderia “Petru si Pavel” 
din Sighisoara a susţinut în 
continuare eforturile “Asociaţiei 
Filantropia Ortodoxă Sighisoara – 
Casa Familiala Sf. Nicolae din Criş “ 
jud Mures, unde cresc şi sunt educate  
fete cu vîrste cuprinse intre 4 si 16 
ani,de a crea condiţii de viaţă cît mai 
bune, astfel am reusit să  aducem un 

zâmbet pe fața acestor în suflete care au nevoie de ajutorul nostru, al 
tuturor,prin dotarea cu aparatură electocasnică pentru bucătărie si îngijire 
personală.Acest proiect a fost iniţiat de către parohia Criş pentru ocrotirea 
copiilor aflati in dificultate din diferite motive 
(abandon, violenta, ingradirea unor drepturi 
fundamentale) in sistem rezidential, si dezvoltarea, 
pe perioada ocrotirii, a deprinderilor de viata 
independenta in vederea reinsertiei sociale in 
momentul cand, conform legii, copilul nu mai face 
obiectul programului de ocrotire sociala..  
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 Comanderia, în decursul anului 2014, si-a îndeplinit obligaţia de 
a participa, prin reprezentanţă, atât la Capitulul Naţional, cât şi la cel 
Internaţional, unde, Stagul nostru a fost decorat cu Crucea de Merit clasa a 
III-a. 

 
 
 
 

    
    

 Cu deferenţă, 
        fr. Mândăianu Marius Cristian KTJ 

Secretar 
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 


