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CONDIȚII GENERALE DE ADERARE
Conferire – Desemnarea poate fi conferită persoanelor care au împlinit 18 ani, de ambele sexe, de orice naționalitate
si religie crestin-ortodoxa, fără discriminari rasiale sau sociale, doar în condițiile în care au o conduită morală adecvată
și merite personale speciale, distingându‐se prin studii, profesie, ocupație sau prin ativitatea din cadrul societății civile.
Postulantul va trebui să alăture cererii scrise de candidatură un curriculum vitae sintetizat, care să includă declarația
personală conform căreia nu este intentat nici un proces penal pe numele său, cota solicitată prevăzută ca și contribuție
de cancelarie și donația voluntară pentru susținerea obiectivelor Ordinului. Cererea este adresată către Cancelaria
Generala. În cazul respingerii cererii, nu se oferă explicații. În cazul acceptării acesteia, vor fi pregătite documentele
oficiale de investire.
Onorabilitate – Onorabilitatea postulantului este o condiție sine qua non pentru statutul
Cavalerului. Rangul social și obârșia religioasă (crestin-ortodoxa)– Membrii Ordinului trebuie să aibă un
comportament adecvat apartenenței la rangul unui Ordin de prestigiu tradițional. Candidații la clasa justiție trebuie să
dovedească originea religioasă a familiei în care s‐au născut.
Devotament – Membrii Ordinului sunt de religie crestin-ortodoxa. Acestia promoveaza si sustin, prin activitatile lor –
neconditionat – Biserica Ortodoxa Romana.
Jurământul – În timpul ceremoniei de investitură, noii Cavaleri depun un jurământ de supunere față de Ordin prin
citirea ”Crezului Ortodox”, cu deplina respectare și aplicare a legilor constituționale în vigoare în stat si respectarea
Constitutiei, jurământul menționat implică cele trei jurăminte solemne: Credinţă, Dragoste şi Nădejde. Din acel
moment, postulantul va avea o conduită exemplară, sub auspiciile celor trei Virtuți. Accesul în Ordin se face la gradul
de Cavaler. Celelalte grade sunt:
Cavaler – cls. a V-a
Ofiter – cls. a IV-a
Comandor – cls. a III-a
Mare ofiter – cls. a II-a
Cavaler de Mare Cruce – cls. I-a
• pentru militarii in rezerva cu grade inferioare, se va putea acorda direct distinctia Ofiter – cls. a IV-a, iar pentru cei
cu grade superioare, se va putea acorda direct distinctia Mare ofiter – cls. a II-a.
Accederea la grad se face după o perioadă de 1 an. Pentru fapte deosebite în slujba Ordinului, se
poate da o derogare de 6 luni ‐ numai cu aprobarea Marelui Comandor.
Disciplina – Membrii Ordinului trebuie să se conformeze Regulamentelor, Statuturilor și
Obiceiurilor, instrucțiunilor și directivelor emanând de la autoritățile Ordinului. Cavaleria, similar unei Companii, este
definită ca „ Societas multinatium sub regula”.
Contribuție – membrii trebuie să contribuie la acțiunile și dezvoltarea Ordinului, făcând la aderare o donație unică
(una tantum), valabilă pe viață, in rest, limitandu-se la cotizatia semestriala.
Pentru Delegații – Vor putea fi instituite Delegații naționale și internaționale care să reprezinte
Ordinul conform normelor legale în materie. În statele în care Ordinul este recunoscut ‐ de utilitate publică, Marele
Comandor Național poate numi Ambasadori sau Reprezentanți diplomatici specifici pentru acțiunile Ordinului.
Pentru Comanderia Generală ”Sf. Andrei” – În exercitarea înaltei sale autorități, Marele Comandor poate solicita
asistența unui număr de Consilieri aleși din rândul Marilor Ofiteri ai Ordinului, cărora le pot fi atribuite sarcini de
onoare sau temporare de tipul: Mare Cancelar, Maestru de Ceremonii militare, Comandant al Gărzilor, Guvernator
General, Guvernator Regional, Guvernatori de Județ, Trezorier, etc. Acești Membrii alcătuiesc Comanderia Generală a
Ordinului (C.G.). C.G. reprezintă Comanderia Generală “Sfântul Andrei”.
Aceștia au doar autoritate consultativă. Marele Comandor va avea mereu dreptul de a
stabili și decide acțiunile Ordinului, după cum va considera necesar, în funcție de circumstanțe (se face trimitere la
statuturile generale).
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Suveran al Marelui Comandor este doar Suveran Marele Comandor al Ordinului si anume CONSTITUTIA
ROMANIEI. Pentru România Marele Comandor cumulează funcția de Mare Comandor și totodată de
Comandor al Comanderiei Nr. 1 ‐ SFANTUL ANDREI – cel dintai chemat – Protectorul Romaniei.
Penalități – Orice neînțelegere internă dintre Membri poate fi înaintată spre soluționare unei Curți de
Onoare, alcătuită conform practicilor în materie. Penalitățile impuse Membrilor (care însă vor avea mereu
dreptul de a se justifica), direct proporționale cu gravitatea ofensei, vor fi: a) cenzura;
b) suspendarea pentru o perioadă nedeterminată;
c) expulzarea ad vitam.
Aceste măsuri pot fi aplicate chiar și imediat, în cazul manifestării lipsei de demnitate.
Pentru ceremonii:
A. Ceremonia de investitură – Pentru ceremonia de investitură, novicelui îi vor fi înmânate
decorații, uniforma și diplomă de numire, conform canoanelor tradiționale. Achiziționarea uniformei și a
decorațiilor revine novicelui. Pentru formular se face apel la cel folosit prin tradiție. La ceremonie novicele
va citi si semna ”Crezul Ortodox”.
B. Ceremoniile și Festivitățile Ordinului – Ordinul este celebrat la data de 8 Septembrie, cu ocazia
sărbătorii nașterii Sfintei Fecioare Maria, Protectoarea Ordinului și a orașului Brașov; la data de 23 aprilie,
cu ocazia sărbătorii Sf. Mare Mucenic Gheorghe; la data de 27 Iulie, cu ocazia sărbătorii Sf. Pantelimon; la
data de 30 Noiembrie, cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei.
C. Decorații și uniforme pentru folosirea la ocazii solemne în cadrul ceremoniilor oficiale: se recurge la
cele folosite prin tradiție, după cum este stipulat în statut. Membrii Ordinului pot participa la evenimente
oficiale sau la slujbe religioase în uniforma de ceremonie a Ordinului.
Acțiuni culturale – Ordinul cuprinde organisme interne culturale, cum ar fi: institute, centre culturale,
biblioteci si tot ceea ce va fi considerat adecvat pentru sporirea cunoașterii; este prevăzută și asocierea
culturală cu alte instituții externe care au aceleași obiective.
Acțiuni de Asistență – În eventualitatea unui dezastru, Ordinul se va constitui ca o Asociație de
Asistență umanitara pentru inundatii, cutremure si alte calamitati naturale, ajutând autoritățile militare și
civile din țară.
Acțiuni filantropice – Ordinul va promova toate acele manifestații și inițiative cu caracter umanitar și
caritabil care vor fi considerate necesare de fiecare dată, pentru o implicare socială, civilă și morală de
întrajutorare concretă a aproapelui aflat în suferință și nevoie.
Postulantul declară ca a luat la cunoștință Condițiile Generale de Aderare și le acceptă prin semnarea
prezentului document; a primit Constituția Ordinului și a luat la cunoștință de caracterul autocrat al
acestuia și de faptul că toate funcțiile până la nivel de comandor sunt transmisibile ereditar și
testamentar.

..………….....…......... astăzi, ……...…… /……...……… /…….....……………
Semnătura Postulantului:

____________________
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Formular de Aplicare

Comandamentul
....……............................……………………………………………………………………….
Competența regională județeană
…..…………...........................…………………………………………………………………
Competența regională
….…………………………...........................………………………………………………….
Formular de cerere de admitere
Atașat:
1. Două fotocopii color ale documentului de identitate;
2. Două fotocopii după certificatul de naștere;
3. Patru fotografii dimensiune‐pașaport (sacou și cravată);
4. Două Curriculum Vitae;
5. Două certificate de Cazier Judiciar;
6. O Donație.
Postulantul propus ………..……………………….....................................…………………...
Născut la data ......................................... Loc ....................................... Țara ............................
Rezervat pentru autorități.
Preopinentul certifică (pe propria răspundere) că datele și declarațiile semnate, corespund
cu adevărul. Confirm că, înainte de a transmite această cerere la Cancelaria Ordinului, s‐au
efectuat toate evaluările cu privire la moralitatea postulantului.
.........................., Data, .............................

Preopinent,

Mare Comandor
al Ordinul Militar al Sfintei Maria – Crestin Ortodox
E.S. Dr. Liviu Pandele,

_________________

_______________________
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Date cu caracter personal ale postulantului
Nume și Prenume: .......................................................................................................................
C.N.P.: ........................................................................................................................................
Data și Locul nașterii: .................................................................................................................
Cetățenia: ....................................................................................................................................
Domiciliul: ..................................................................................................................................
Localitatea: ................................................................................ Cod poștal: .............................
Adresa e‐mail: .............................................................................................................................
Telefon: Fix ........................................................... Mobil ..........................................................
Acte de studiu: ............................................................................................................................
Profesia: ......................................................................................................................................
Stare Civilă: ................................................................................................................................
Copii: nr: .................. Numele și prenumele: ..............................................................................
.....................................................................................................................................................
Postulantul declară:
1. Declar pe propria răspundere că nu fac parte din alte instituții, organizații și societăți
secrete sau ilegale sau care sunt incompatibile cu obiectivele stabilite în Ordin; nu am avut
condamnări pentru crime și nu am antecedente penale în curs;
2. Declar că știu istoria și tradițiile Ordinului crestin-ortodoxe, drepturile fondatorilor
Ordinului, de cum a fost întemeiată Cavaleria Creștină Ortodoxă și anume: Credință,
Dragoste, Nădejde și de a continua în beligeranță neînarmat la realizarea socială, morală și
culturală.
3. Declar că: am primit informații cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal în
conformitate cu legea și îmi exprim acordul folosirii acestor date de către Ordin, în măsura
necesară, în executarea scopurilor statutare; am primit documentele Ordinului și am luat la
cunoștință că structura de conducere a Ordinului este una autocrată, iar toate funcțiile până la
nivelul de Comandor sunt transmisibile ereditar și testamentar.
4. Am luat la cunoștință că, în cazul în care voi fi expulzat din Ordin prin Hotărârea
definitivă și irevocabilă a Curții Supreme de Justiție a Ordinului, nu voi mai putea solicita
nici un fel de recunoașteri sau drepturi patrimoniale din partea acestuia, nu voi mai beneficia
de nici una dintre facilitățile pe care Ordinul le pune la dispoziția membrilor săi.

Data: ___________________

Semnătura:________________________
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