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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
COMANDERIA NR. 33 „Mihai Viteazul”
Craiova
Introducere
Comanderia 33 „Mihai Viteazul” din Craiova nu a mai funcționat mai bine de 5 ani, din
motive obiective, până în luna decembrie 2019. Atunci au fost reluate întâlnirile cu
membrii care au devenit frecvente începând cu luna ianuarie 2020. Din cauza
măsurilor impuse de autorități pentru combaterea pandemiei de COVID, chiar dacă de
la o întâlnire la alta numărul participanților s-a mărit iar numărul cavalerilor activi ne
permite să organizăm Capitule nu am reușit să atingem cel mai important obiectiv
asumat pentru anul 2021: inaugurarea Camerei Capitulare. Funcțiile pentru care sunt
desemnați cavaleri sunt ocupate cu membri activi ai comanderiei. De asemenea,
părintele Iulian Mladin, parohul bisericii greco-catolice din Craiova a acceptat să
continue să colaboreze cu comanderia noastră. Șase reprezentanți ai comanderiei
craiovene au participat la Capitulul Internațional organizat în septembrie 2021 la Trani,
în Italia iar 4 cavaleri au participat la Capitulul Regional organizat la Aiud, în octombrie
2021.
Capitolul 1. Aspecte organizatorice
1.1. Primiri în Ordin: 3
1.2. Înnobilări: 3
1.3. Numiri în funcție: 0
1.4. Părăsiri voluntare sau retrageri temporare din cadrul Ordinului: 0
1.5. Eventuale abateri sau măsuri disciplinare: 0
1.6. Alte detalii organizatorice
Capitolul 2. Activități
2.1. Acțiuni și evenimente organizate de comanderie: întâlniri online sau in personam
pentru organizare și stabilirea liniilor de urmat pentru amenajarea locului pentru
desfășurarea capitulelor, amenajarea sălii și pregătirea pentru începerea activităților.
2.2. Acțiuni și evenimente în Romania și străinătate la care au participat membri ai
comanderie, altele decât cele organizate de comanderia noastra: 2
2.3. Alte momente importante care au marcat activitatea comanderiei în anul 2019:
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Având în vedere pandemia de COVID și numărul tot mai mare de persoane afectate
măsurile impuse la nivel de comanderie ne-am asigurat că vom fi implicați, în limitele pe care le
puteam susține la nivel personal, în acțiuni de caritate și de promovare a principiilor care
guvernează ordinul nostru. Astfel,
1. Pe întreaga perioadă a stării de urgență din 2021, am strâns sume de bani pentru a
acoperi necesarul solicitat de către Secția de Chirurgie a Spitalului Clinic Căi Ferate
Craiova. Astfel, am donat pe bază de Proces Verbal acoperitori pantofi și șervețele
pentru dezinfectarea suprafețelor și personalului. Valoarea a fost de aprozimativ 2000 de
lei.
2. Pe întreg parcursul anului 2021, nobilii cavaleri Răzvan Pletea și Alin Lăpădat, în baza
unor contracte de donație, au donat măști și materiale dezinfectante către Spitalul
Județean de Urgență din Craiova și Spitalul Municipal Filantropia.
3. Cu ocazia Sf. Paști, nobilul cavaler Anelin Toader s-a implicat activ în organizarea,
cumpărarea și distribuirea de pachete alimentare către familii nevoiașe dintr-o localitate
de lângă Craiova.
4. La nivel de Comanderie, am avut grijă ca 20 de copii din familii nevoiașe să petreacă
Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului așa cum se cuvine: am achiziționat dulciuri,
jucării și materiale necesare pentru școală pe care le-am donat unor familii identificate
de părintele capelan, pentru a aduce un strop de bucurie pentru cei năpăstuiți. Valoarea
donațiilor totalizează câteva mii de lei.
5. De asemenea, nobilii cavaleri Răzvan Pletea și Alin Lăpădat, în baza unui contract de
sponsorizare de 10.000 de lei, pregătesc o acțiune în urma căreia familii aflate în nevoi
vor beneficia de bunuri și echipamente.
Capitolul 3. Activități programate pentru anul 2022 (în funcție de pandemie)
1. Conferința ”Pe urmele templierilor la Posada”;
2. Acțiune în perioada Sf. Paști pentru familii nevoiașe;
3. Campanie pentru perioada Crăciunului pentru familiile nevoiașe din parohia părintelui
Iulian Mladin
Capitolul 4. Date de contact ale comanderiei
Lucian Dindirică, str. Miron Costin, Nr. 10, Craiova, Dolj, 200535

Capitolul 5. Diverse
Comandant,
Lucian Dindirică
Cancelar,

Secretar,

Bogdan Bouru

Răzvan Pletea
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