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1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului (până la 1 pagină). 

 

Scopul proiectului:  

Elaborarea „Platformei Științifice Națională pentru Valorificarea Patrimoniului Cultural al 

Republicii Moldova” și Editarea volumului „Patrimoniul cultural național ca resursă pentru o 

dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. Volumul I”  

 

Obiectivele: 

✓ Elaborarea unei sinteze a cunoștințelor referitoare la patrimonial cultural material al 

Republicii Moldova ca resursă pentru valorificarea patrimoniului cultural al țării. 

✓ Cercetarea patrimoniului material imobil și mobil din localitățile din întreaga țară cu 

deplasarea la fața locului. 

✓ Acumularea suportului bibliografic și legislativ în domeniul valorificării patrimoniului 

cultural material. 

✓ Elaborarea studiilor enciclopedice referitoare la patrimoniul cultural al Republicii Moldova 

✓ Elaborarea platformei online a proiectului cu denumirea „Platforma științifică națională 

pentru valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova”.  

✓ Includerea în platformă întregul suport documentar și izvoristic acumulat cu respectarea 

legii drepturilor de autor și drepturilor conexe.  

✓ cartografierea siturilor arheologice din Republica Moldova 

✓ Identificarea și culegerea materialului imagologic original în vederea includerii în calitate de 

izvor, dar și ilustrații în cadrul cercetărilor. 

✓ acumularea întregului material necesar redactării studiilor referitoare la patrimoniul Cultural 

aflate în partea de Sud și Sud-Vest a Republicii Moldova.  

✓ elaborarea sintezelor referitoare la patrimoniul material al românilor și etniilor conlocuitoare 

din Republica Moldova 

 

2. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului. 

 

Echipa proiectului a desfășurat activități de documentare și acumulare a materialului în 

bibliotecile și arhivele din țară. Au fost  identificate studiile referitoare la patrimonial cultural, care 

pot servi ca suport bibliografic la realizarea proiectului. A fost identificat și cules material imagologic 

original în vederea includerii în calitate de izvor, dar și ilustrații în cadrul cercetărilor.  

A fost elaborată „Platforma Științifică Națională a Patrimoniului Cultural al Republicii 

Moldova – Pro Patrimoniu Cultural” - culturalheritage.acad.md.  Platforma include un șir de 

compartimente ce vor servi publicului interesat: Concepția programului de stat, descrierea 

proiectului, Structura volumului „Patrimoniul cultural național ca resursă pentru o dezvoltare 
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durabilă a Republicii Moldova. Volumul I”; Acte normative, Biblioteca, Reviste, Alte Platforme. 

Aceste compartimente vor servi pentru documentare și valorificarea patrimoniului cultural al țării. 

De asemenea pentru a servi în calitate de instrument pentru valorificarea și promovarea continuă a 

patrimoniului cultural a fost întreprinse demersurile pentru obținerea statului de „portal – publicație 

periodică continuă” cu alocarea codului ISSN. Astfel Platforma Pro Patrimoniu Cultural reprezintă și 

o publicație periodică în domeniul cercetării patrimoniului cultural al țării. 

A fost elaborat compartimentul introductiv „Valorificarea potențialului culturii tradiționale –o 

soluție pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova”. În cadrul studiului a fost argumentată 

necesitatea elaborării și desfășurării proiectului pentru Republica Moldova. Sunt argumentate 

principalele principii ale desfășurării cercetărilor în domeniu. Este argumentată necesitatea elaborării 

unei Platforme pentru valorificare patrimoniului cultural al Republicii Moldova, precum și direcția 

nouă în cercetările umanistice „Digital humanities” – științele umanistice digitale. Această directive 

de cercetare poate contribui esențial la valorificarea științifică complex a patrimoniului cultural. Prin 

elaborarea și dezvoltarea platformei științifice naționale pentru valorificarea patrimoniului cultural al 

Republicii Moldova se are în vedere implementarea „Digital humanities”  în mediul de cercetare a 

patrimoniului cultural din țara noastră.  

Au fost organizate 4 ședințe de lucru ale membrilor echipei, în care au fost făcute numeroase 

propuneri referitoare la structura detaliată a volumului colectiv „Patrimoniul cultural național ca 

resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. Volumul I”.  

Vom prezenta în continuare rezultatele cercetărilor conform direcțiilor și compartimentelor 

proiectelor. 

Compartimentul „I. Patrimoniul arheologic” cuprinde două sub compartimente. 

În acest compartiment au fost studiate literatura de specialitate sub aspectul peisajului 

arheologic al Republicii Moldova din cele mai vechi timpuri și până la epoca modernă, cu scopul de 

a stabili preferințele și specificul condițiilor de relief preferate de comunitățile umane pentru trai în 

diferite epoci istorice.  

Au fost valorificate fondurile Muzeului Național de Istorie a Moldovei pentru documentarea 

asupra celor mai importante descoperiri arheologice, efectuate pe parcursul anilor în diverse situri – 

de la cele mai vechi așezări umane în grotele de pe cursurile unor râuri, până la așezările fortificate 

și cele deschise din epocile antică și medievală, precum și din necropole plane și tumulare, ca să nu 

scap cu vederea și cele mai de valoare descoperiri, cele găsite întâmplător. Asupra unor subiecte am 

prezentat comunicări în cadrul unor conferințe și simpozioane. 

A fost elaborate texte referitoare la definirea patrimoniului arheologic imobil și a categoriilor 

principale de situri arheologice din Republica Moldova (tumuli, stațiuni, așezări deschise, cetățui, 
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fortificații  lineare, necropole) și întocmită o hartă (în colaborare cu Sergiu Popovici) a siturilor 

arheologice din Republica Moldova (ce cuprinde cca 9000 situri). 

A fost făcută o descriere a siturilor mai reprezentative din Republica Moldova (Valul lui Traian 

de Sus, Movila Geamana de la Crasnorameiscoe, Movila Urieșului de la Soroca, așezarea  urbana 

medievală de la Costești ș.a.) și realizate/selectate fotografii color ale acestora. A fost întocmit un 

pliant informativ care cuprinde text  și imagini color privind Valul lui Traian de Sus 

A fost elaborată o sinteză privind patrimoniul arheologic al Republicii Moldova (un istoric al 

documentarii si inventarierii siturilor si o descriere a diferitor categorii de monumente si descoperiri 

arheologice, precum stațiuni, așezări deschise, cetățui, așezări urbane, valuri de pământ, necropole , 

depozite și tezaure) . De asemenea, a fost întocmită și ilustrația corespunzătoare, constând din hărți 

și imagini foto cu cele mai reprezentative situri sau vestigii arheologice, inclusiv descoperirile recente 

cele mai valoroase). A fost întocmită statistica generală și pe categorii de situri, precum și unele hărți 

relevante pentru distribuirea în diferite regiuni a siturilor. 

A fost redactat textul studiului ce ține de peisajul arheologic al Republicii Moldova din cele 

mai vechi timpuri și până în epoca bronzului. Materialul include prezentarea structurilor și modul de 

viață al comunităților umane din regiune, de la apariția primelor urme de viață - zonele și locurile 

preferate pentru trai în diferite epoci istorice, cele mai caracteristice monumente și descoperiri. 

Totodată a fost selectat și pregătit materialul ilustrativ, care urmează a fi încorporat în cadrul textului 

elaborat, accentul fiind pus și pe vederi ale locurilor preferate pentru trai de comunitățile ce au populat 

ținutul de-a lungul istoriei. 

- A fost studiată o vastă bibliografie și a fost elaborat un studiu general „Peisajul arheologic al 

Republicii Moldova”, ce include prezentarea întregului spectru de vestigii arheologice, începând din 

paleolitic și până în evul mediu.  

- Au fost efectuate pe parcurs și prospectări în teren cu scopul de a completa baza de date asupra 

monumentelor arheologice din Republica Moldova. 

 

II. Mozaic arhitectural. 

În acest compartiment a fost realizată consultarea literaturii de specialitate, completarea 

bibliografiei la tema această, continuarea lucrului privind studierea și fotografierea proiectelor 

păstrate în fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova. De asemenea, au fost selectate 

materiale plastice, relevee, schițe ale proiectelor din fondurile arhivistice. A fost pregătită partea 

textuală la tema: “Monumentele arhitecturale din Republica Moldova”. A fost realizată continuarea 

lucrului privind studierea și fotografierea proiectelor păstrate în fondurile Arhivei Naționale a 

Republicii Moldova. De asemenea, au fost selectate materiale din fondurile arhivistice.   

A fost sintetizată tipologia monumentelor de arhitectură din Republica Moldova, care se împart 

în nouă grupuri: 1) urbane (Catedrala Nașterii Domnului, clopotnița și Arcul de Triumf din Chișinău, 
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2) locative (conacul Manuk-Bei din Hâncești), 3) civile (primul spitalul orășenesc din Chișinău, banca 

publică orășenească din Chișinău (Sala cu orgă) după proiectul arhitectului Mihail Cekeruli-Kuș) , 4) 

religioasă (Mănăstirea Hârbovăț), 5) peisagistică (parcul Ștefan cel Mare grădini și monumentul lui 

A.S. Pușkin din parcul Ștefan cel Mare din Chișinău, monumentul lui Ștefan cel Mare din Chișinău, 

), 6) fortificații defensive (cetatea Sorocii),7) instalații tehnice populare (mori de vânt și de apă), 8) 

construcții de ambianță ( porți, fântâni, izvoare), 9) monumente arhitecturale (monument dedicat 

bătăliei de la Cahul lângă Vulcănești). 

În vederea creării unui tablou de ansamblu asupra patrimoniului arhitectural a fost realizat un extras din 

registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (Monitorul oficial al RM, nr. 15-17(3548-3550), 

din 2 februarie, 2010, p.11-108)”; 

Au fost selectate materiale plastice, relevee, schițe ale proiectelor din fondurile Arhivei Naționale a 

Republicii Moldova.  

 

III. Patrimoniul artistic 

Patrimoniul artistic în cadrul compartimentului debutează cu o sinteză asupra Icoanei medievale 

din colecțiile muzeale din Republica Moldova reflectă evoluția artei medievale moldovenești și a  

patrimoniului de icoane aflate în posesia Muzeului Național de Artă și a Muzeului Național de Istorie 

din Moldova. Colectate de muzeografi, achiziționate de la persoane private sau confiscate de vamă, 

colecțiile existente (de peste 900 de opere) nici pe departe nu completează lacunele secolelor XVI, 

XVII și XVIII, majoritatea având ca sursă unică – secolul XIX. Soarta lor și a iconarilor care au 

semnat aceste opere a fost diversă, urmând vitregia timpurilor din secolele XVI-XIX și interzicerea 

lor, pentru cercetare, în perioada sovietică.   

A fost elucidată situația la zi a colecției Muzeului Național de Artă al Moldovei executate în 

tehnica baticului, care a permis să fie conturat un tablou amplu cu privire la evoluția artei naționale.  

În urma investigațiilor realizate la tema menționată s-a constatat că Muzeul Național de Arte a 

Moldovei (fondat în anul 1939),  dispune de colecții de artă de o valoare incontestabilă. Colecțiile în 

cauză  încorporează opere ce reprezintă evoluția  artelor plastice cu începere din secolul al XV-lea și 

până în zilele noastre. În cadrul colecțiilor de artă a Muzeului Național de Artă a Moldovei se 

păstrează un număr impunător de mai mult de treizeci și nouă de mii de lucrări ce reprezintă artele  

medievale,  artele din perioada basarabeană,  inclusiv și cea  interbelică, pictura, sculptura, artele 

decorative din RSS Moldovenească și Republica Moldova, artele plastice  ale  Europei de Vest, artelor 

plastice  ruse,  pictura și grafica sovietică, gravura niponă, opere  chineze și indiene.  

Au fost identificate și analizate lucrările de artă textilă din fondurile de artă decorativă ale 

Muzeului Național de Artă al Moldovei, care a permis conturarea unui tablou general cu privire la 

evoluția tapiseriei naționale. Astfel menționăm că în a doua jumătate a anilor 1960 putem deja vorbi 

de constituirea școlii naționale în domeniul tapiseriei. În viața artistică a republicii participă activ 
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plasticienii afirmați Elena Rotaru, Silvia Vrânceanu, Maria Saca-Răcilă, Enghelsina Șugjda ș.a. 

Informația teoretică a fost suplinită cu material ilustrativ. Au fost sistematizate date dintr-un spectru  larg 

de surse (monografii, cataloage, albume, arhive, fonduri și expoziții muzeale) cu privire la colecțiile Muzeului 

Național de Artă al Moldovei.  

 

IV. Patrimoniul etnologic 

Au fost înregistrate elemente de patrimoniu etnografic păstrat până în actualitate în unele 

regiuni rurale din nordul și sudul Republicii Moldova. În rezultatul cercetărilor de teren s-a constatat 

că mediul natural a avut un rol hotărâtor în apariția și menținerea habitatului și culturii satelor, acestea 

fiind condiționate în mare parte de existența resurselor naturale (lemn, piatră, argilă). 

Cercetările de teren din satele Brânzeni, Zăbriceni, Manta, Văleni, Giurgiulești s-au soldat cu 

înregistrarea a numeroase elemente de patrimoniu etnografic imaterial (tradiții, obiceiuri, cutume) și 

cunoașterea purtătorilor de tradiții și meșteșuguri populare (broderie și obiecte de port popular, 

obiecte țesute (ștergare, scoarțe), sculptură în lemn (icoane, instrumente muzicale), dogărie, 

tâmplărie, și obiecte decorative cu specific local (blide, goblenuri, tablouri). 

În prima parte a anului 2019 au continuat investigațiile axate pe valorificarea științifică a 

patrimoniul etnografic național din Republica Moldova. Materialul empiric pentru elaborarea lucrării 

a fost colectat pe teren (satele Costești, Văsieni (Ialoveni) și Vatici (Orhei)), în arhive, în surse 

bibliografice și transferat pe suport electronic. Scopul expedițiilor de teren a fost de a colecta 

materialele etnografice de cu referire la elementele de cultură materială. În decursul cercetărilor a fost 

colectat un bogat material audio, video, fotografic prin care pot fi reconstituite elementele de cultură 

și civilizație rurală caracteristice acestor regiuni. În domeniul cercetării patrimoniului etnologic cele 

mai importante rezultate, obținute s-au concretizat în elaborarea unei sinteze asupra patrimoniului 

etnografic al românilor/moldovenilor, ce descrie tipurile de așezări și gospodării țărănești, construcția 

și arhitectura locuinței, ocupațiile tradiționale și cele auxiliare, tradițiile arhitecturale și 

meșteșugărești, tipurile de costum popular, alimentația și modul de viață al comunității tradiționale. 

 

V. Peisajele etnografice  

A fost definitivat materialul științific cu titlul „Peisajele etnografice din Republica Moldova”, ca 

rezultat al documentării și textualizării informațiilor obținute în cercetările etnografice de teren, 

realizării fotografiilor etnografice și includerea lor în textul elaborat. Au fost prelucrate hărți 

etnografice corespunzătoare fiecărui tip de peisaj, utilizând datele statistice, datele funciare și 

suporturile cartografice. S-au realizat completări la text cu date din literatura de specialitate, pentru a 

releva cât mai calitativ trăsăturile peisajelor etnografice conform celor opt criterii de tipologizare. 

Noutatea subiectului rezidă în valoarea documentară, culturală, patrimonială ce o dețin peisajele 

etnografice, înglobând în structura lor, resurse și instrumente ce pot contribui substanțial la 

dezvoltarea societății contemporane. A fost completat compartimentul „Peisajele etnografice” cu noi 
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date documentate în cercetări etnografice de teren, pentru a reflecta specificul etnografic al unor 

regiuni. De asemenea, în baza literaturii de specialitate au fost analizate, explicate și exemplificate 

unele trăsături ale peisajelor etnografice, în așa fel ca să recuperăm și reconstituim  sistemul de norme 

și valori, structurile cotidianului, și cadrul mental, în baza cărora, s-au edificat în timp și spațiu, o 

anumită diversitate de peisaje etnografice. Au fost aplicate metodele de captare a fotografiilor 

etnografice, cu scopul de a cerceta subiectul prin intermediul direcțiilor de antropologie vizuală. 

 

VI. Evoluția muzeului ca fenomen socio-cultural în spațiul Pruto-Nistrean  

În cadrul acestui compartiment a fost realizată o sinteză științifică asupra istoriei instituțiilor 

muzeale din republica Moldova și a rolului acestora în conservarea patrimoniului cultural material și 

al promovării acestora.  De asemenea în cadrul studiului științific elaborat au fost expuse problemele 

principale cu care s-au confrunta instituțiile muzeale în devenirea lor, ceea ce poate servi drept suport 

pentru activitatea instituțiilor muzeale în continuare dar și a politicilor în domeniul conservării 

patrimoniului cultural al țării. 

 

VII. Experiențe și perspective în domeniul cartografierii patrimoniului cultural  

al Republicii Moldova.  

A fost elaborat compartimentul: Experiențe și perspective în domeniul cartografierii 

patrimoniului cultural și istoric din Republica Moldova. În studiul menționat sunt analizate detaliat 

procesul elaborării unor atlase istorice și etnografice dar și general de cartografiere a patrimoniului 

istoric și cultural.  De asemenea sunt analizate metodele și procesul elaborării unor lucrări cartografice 

din alte domenii adiacente: arheologia și lingvistica, în care au fost experiențe reușite. Studiul 

elucidează experiența existentă în Republica Moldova în domeniul cartografierii patrimoniului 

cultural, care necesită a fi valorificată în vederea aprofundării cercetărilor și valorificării multilaterale 

a patrimoniului cultural al țării. 

De asemenea în carul proiectului, pentru a valorifica sursele documentare, cartografice, 

istoriografia și experiența cartografierii patrimoniului etnologic și cultural a fost elaborată și publicată 

culegerea de studii: Românii și etniile conlocuitoare din Basarabia în istoriografie, surse istorico-

etnografice și cartografice (1812-1918). Studiile incluse în culegere elucidează numeroase aspecte 

ale cartografierii etnografice a teritoriului Basarabiei, din secolul XX a teritoriului Republicii 

Moldova, precum și alte aspecte ale patrimoniului cultural-istoric al populației din spațiul dintre 

Prut și Nistru. 
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3. Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului (până la 100 cuvinte). 

A fost elaborată „Platforma Științifică Națională pentru Valorificarea Patrimoniului Cultural al 

Republicii Moldova” și volumul colectiv „Patrimoniul cultural național ca resursă pentru o dezvoltare 

durabilă a Republicii Moldova. Volumul I”. Cartea, Platforma și celelalte publicații realizate cuprind 

sinteze științifice asupra patrimoniului arheologic, arhitectural, artistic, etnologic dar și asupra 

evoluției instituțiilor muzeale din Republica Moldova, a experienței cartografierii patrimoniului 

cultural.  Impactul sintezelor și Platformei cu statut de publicație periodică electronică cu acces 

deschis vor servi în calitate de suport teoretic și informațional în promovarea și valorificarea 

patrimoniului cultural material, la o mai bună cunoaștere a patrimoniului cultural în ansamblu, dar și 

al etniilor conlocuitoare ceia ce va contribui la consolidarea coeziunii sociale, dezvoltarea turismului 

și promovarea imaginii țării. 

 

4.  Participarea în programe și proiecte internaționale (ORIZONT 2020, COST…), inclusiv 

propunerile înaintate/proiecte câștigate în cadrul concursurilor naționale/internaționale cu 

tangența la tematica proiectului. 

 

5. Colaborări științifice internaționale/naționale. 

În anul 2018 a fost realizată o colaborare a Institutului Patrimoniului Cultural cu British Library 

și Asociația Eurocentrica din București. Colaborarea a constat în implementarea unui proiect finanțat 

de British Library.  

Astfel, pe parcursul întregului an 2018 a fost implementat proiectul „Saving the folkloric 

archival material preserved in Chișinău, Republic of Moldova (EAP1045)”, câștigat de dr. hab. Victor 

Ghilaș, muzicolog, director al Institutului Patrimoniului Cultural din Chișinău, și administrat de 

Asociația Eurocentrica din București. În cadrul proiectului a fost digitizată și fost făcută accesibilă 

online o parte importantă a arhivei folclorice culese în satele moldovenești de Filiala Moldovenească 

a Academiei de Științe a URSS, în perioada 1946-1990. Grantul, este oferit de British Library, cu 

sprijinul Fondului Caritabil Arcadia, în cadrul Endangered Archives Programme, care are ca scop 

facilitarea cercetării științifice prin identificarea și conservarea materialului de arhivă privind 

societățile pre-industriale din întreaga lume, aflat în risc de deteriorare.  

Materialul digitizat este constituit din 450 de volume de însemnări în scris și înregistrări pe 

circa 500 benzi magnetice ale unor cântece populare, colinde, basme și multor alte creații folclorice, 

culese pe teritoriul de astăzi al Republicii Moldova, dar și pe teritoriul învecinat al Ucrainei, în 

perioada sovietică, conservat în condiții precare până la derularea proiectului din cauza finanțării 

reduse a domeniului cultural. În scurt timp, el va putea fi consultat integral, în scopuri non-comerciale, 

cu respectarea normelor legale în vigoare, pe site-ul dedicat al proiectului 
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(http://folkloricarchival.asm.md/) și pe secțiunea specială de pe site-ul British Library 

(https://eap.bl.uk/). 

 

6. Vizite ale cercetătorilor științifici din străinătate. 

Atât în anul 2018 cât și 2019 IPC a fost vizitat de numeroși cercetători. Ținem să menționă că 

în legătură cu implementarea proiectului și în legătură cu organizarea conferinței științifice 

„Valorificarea PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE”, 

IPC a fost vizitat de 8 de cercetători în anul 2018 și 75 de cercetători de peste hotare în anul 2019. În 

cadrul conferinței au fost prezentate comunicări ce țin de implementarea nemijlocită a proiectului. De 

asemenea IPC a fost vizitat în legătură cu implementarea proiectului de 4 cercetători de la Institutul 

Național al Patrimoniului din România. 

 

7. Teze de doctorat/postdoctorat susținute pe parcursul realizării proiectului. 

8. Manifestări științifice organizate la nivel național/internațional.  

La data de 17 decembrie 2019 în incinta Academiei de Științe a Moldovei a avut loc Conferința 

științifico-practică națională cu participare internațională: Rolul patrimoniului cultural în educația 

civică și promovarea valorilor democratice 

Evenimentul a fost organizat de către Institutul Patrimoniului Cultural în colaborare cu Filiala 

Chișinău a Institutului Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului 

și Respectării Drepturilor Electorale ale Cetățenilor Statelor Membre ale AIP CSI (IIMDD AIP CSI) 

În cadrul conferinței membrul echipei Dr. Adrian DOLGHI, a prezentat comunicarea Sursele 

cartografice ale Imperiului Rus cu privire la identitatea etnică a populației Basarabiei: importanța 

științifică și utilitatea educațională.  

Dr. hab. VICTOR GHILAȘ, dr. Adrian DOLGHI,  au prezentat în cadrul conferinței 

„Platforma științifică națională pentru valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova” un 

rezultat important al implementării proiectului. 

 

9. Aprecierea activității științifice promovate la executarea proiectului (premii, medalii, 

diplome etc.). 

Membrii echipei proiectului au fost decorați în cadrul sărbătoririi Zilelor Internaționale a Științei 

cu distincții de stat:  

✓ dr. Constantin Spînu a fost decernat cu diploma Guvernului Republicii Moldova,  

✓ dr. Natalia Grădinaru și dr. Dorina Onica a fost decernate cu diploma Ministerului educației 

Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

 

http://folkloricarchival.asm.md/
https://eap.bl.uk/
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10. Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului, impactului, implementărilor, 

recomandărilor. 

Proiectul în ansamblu a fost orientat spre elaborarea Platformei Științifice Naționale pentru 

valorificarea Patrimoniului Cultural și elaborarea unei sinteze asupra patrimoniului cultural al 

Republicii Moldova. Obiectivele propuse au fost realizate, membrii echipei au reușit să elaboreze un 

știr de studii și articole la tema proiectului, să comunice rezultatele cercetărilor la conferințe științifice 

internaționale precum și să popularizeze în presă rezultatele obținute în cadrul proiectului.  

Principalele rezultate au constat în elaborarea „Platformei Științifice Naționale pentru 

Valorificarea Patrimoniului Cultural al Republicii Moldova” și a volumului colectiv „Patrimoniul 

cultural național ca resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. Volumul I”. Cartea, 

Platforma și celelalte publicații realizate cuprind sinteze științifice asupra patrimoniului arheologic, 

arhitectural, artistic, etnologic dar și asupra evoluției instituțiilor muzeale din Republica Moldova, a 

experienței cartografierii patrimoniului cultural.  Impactul sintezelor și Platformei cu statut de 

publicație periodică electronică cu acces deschis vor servi în calitate de suport teoretic și 

informațional în promovarea și valorificarea patrimoniului cultural material, la o mai bună cunoaștere 

a patrimoniului cultural în ansamblu, dar și al etniilor conlocuitoare ceia ce va contribui la 

consolidarea coeziunii sociale, dezvoltarea turismului și promovarea imaginii țării. 

În rezultatul implementării proiectului au fost publicate: 

Culegere de studii – 2. 

Articole din alte reviste editate în străinătate - 1 

Articole în reviste de categoria B - 6 

Articole din alte reviste naționale  - 1 

Articole în culegeri naționale - 9 

Teze ale comunicărilor la congrese, conferințe, simpozioane, în culegeri internaționale – 16 

Articole de popularizare a științei -3 

Participări la manifestări științifice naționale/internaționale -12 

 

11. Concluzii. 

În cadrul proiectului au fost cercetate monumentele istorice, arheologice, de arhitectură și de 

artă incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Totodată au fost incluse 

în platformă și analizate științific principalele colecții muzeale de artă din țară cu utilizarea arhivelor 

foto şi video.  
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Sintezele referitoare la patrimoniul cultural național al Republicii Moldova reprezintă un suport 

informațional dar și teoretico-metodologic important pentru instituții de învățământ superior dar și de 

specialitate care pregătesc cadre din domeniul turismului, agenții economici din domeniul turismului: 

Agenții de turism, hotele și întreprinderi din domeniul agro-turismului, restaurante, dar și pentru 

turiști. Materialul de sinteză oferă o panoramă asupra patrimoniului cultural într-un singur volum și 

însumează cele mai importante și reprezentative elemente de patrimoniu arheologic, arhitectural, 

etnologic, muzeistic. Un accent important în cadrul volumului punem pe cultura materială a etniilor 

conlocuitoare din Republica Moldova ceea ce va contribui la o cunoaștere reciprocă și la consolidarea 

coeziunii sociale, dar și la promovarea culturii întregii populații a Republicii Moldova. 

Elaborarea Platformei științifice pentru valorificarea patrimoniului cultural care conține 

fotografii a patrimoniului material imobil; arhiva materialelor pentru cercetarea elementelor de 

patrimoniu din arhive identificate de cercetătorii IPC; studii de sinteză și teoretice inclusiv volumul  

„Patrimoniul cultural național ca resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. Volumul 

I” cu acces deschis va oferi posibilitatea popularizării largi a tuturor studiilor elaborate în cadrul 

proiectului dar și a tuturor materialelor acumulate ceia ce va asigura un impact de durată asupra 

societății și posibilitatea completării permanente a Platformei cu alte rezultate în domeniu a 

cercetătorilor IPC. 

 

12.Bugetul proiectului, lista executorilor, lista tinerilor cercetători, doctoranzilor 

(conform anexei nr.1) 

 

13.Lista publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului(conform 

anexei nr.2) 

14. Participări la manifestări științifice naționale/internaționale (conform anexei nr.3) 

 

Conducătorul proiectului                                     Victor GHILAȘ                              __________ 
                                                                                                         (numele, prenumele)                                          (semnătura)               
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Anexa nr. 1 

Lista executorilor din cadrul proiectului 

Platforma științifică națională pentru valorificarea patrimoniului cultural  

al Republicii Moldova 

Realizat în cadrul Programului de Stat 

Valorificarea potențialului culturii tradiționale în dezvoltarea Republicii Moldova 

 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1 GHILAŞ Victor 1956 Dr. hab. director de proiect  

2 SPÂNU Constantin 1951 Dr. cercetător ştiinţific  

3 STAVILĂ Tudor 1952 Dr. hab. cercetător ştiinţific  

4 CEASTIN Ala 1965 Dr. cercetător ştiinţific  

5 VORNIC Vladimir 1971 Dr. cercetător ştiinţific  

6. 

LEVINSCHI 

Alexandru 1957 Dr. cercetător ştiinţific 
 

7. DOLGHI Adrian 1981 Dr. cercetător ştiinţific  

8. GRADINARU Natalia 1979 Dr.  cercetător ştiinţific  

9. ȚIȚEI Valentina 1968  Contabil  

 

Lista tinerilor cercetători 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

 

1. PROCOP Natalia 1983 Dr. cercetător ştiinţific  

2. ONICA Dorina 1988 Dr. cercetător ştiinţific  

      

 

 Volumul total al finanțării (mii lei)  (pe ani) 

 

Anul Planificat Executat Cofinanțare 

2018 153,5 153,5  

2019 153,5 153,5  

 

 

Conducătorul proiectului                                     Victor GHILAȘ                              __________ 
                                                                                                         (numele, prenumele)                                          (semnătura)               
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Anexa nr.2 

Lista publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului 

Culegere de studii – 2. 

Patrimoniul Cultural Național ca resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. 

Chișinău: S. n., 2019. Vol. 1. 2019. ISBN 978-9975-84-111-5. 

DOLGHI, A.; FELEA, A. Românii și etniile conlocuitoare din Basarabia în istoriografie, surse 

istorico-etnografice și cartografice (1812-1918). Culegere de studii. Chișinău, 2018, ISBN 978-

9975-84-079-8. 

 

Articole din alte reviste editate în străinătate - 1 

CHASTINA, A. The Sculptor Alexander Plămădeală and the Architect Eugene Bernardazzi: 

Creators of the Monument to Stephen the Great in Chișinău. Annales Universitatis Apulensis SERIES 

HISTORICA, 22/II, The City and the Great War: Architecture, Urbanism and Society After 1918, 

Edited by Daniel Dumitran and Valeriu-Eugen Drăgan, Alba Iulie, Editura Mega, 2018, p. 95-108. 

ISSN 1453-9306.  

 

Articole în reviste de categoria B: - 6 

CEASTINA, A. Architect Mikhail Chekerul-Kush (1865-1917) and his mail project of the 

Kishinev city public bank. Arta, 2019, p. 36-41, ISBN 2345-1181. 

CHASTINA, A. Architecture and sculpture of the City Garden in Kishinev for the XIX 

century (For the 200th anniversary of the Stefan cel Mare Park in Chisinau). Arta, 2018, p. 32-39, 

ISBN 2345-1181. 

DOLGHI, A. Experiențe și perspective în domeniul cartografierii patrimoniului cultural și 

istoric din Republica Moldova. Revista de Etnologie și Culturologie. Volumul XXIV, pp. 17-24. (1 

c.a)  

DOLGHI, A., FELEA A. Representation of the romanian population and of the co-inhabiting 

ethnicities of Basarabia on the maps of the russian empire (XIX – beginning of XX century). Revista 

de Etnologie și Culturologie, Vol. XXV, Chișinău, 2019, p.19-28. ISSN: 1857-2049 

LEVINSCHI, Al.; TELNOV, N.; Grota Duruitoarea Veche și rolul ei în paleoliticul Europei. 

Akademos, 2/2018, p. 170-173. 0,4 c/a. ISSN 1857-0461 

PROCOP, N. Lidia Ceban-Boico. Arta. 2019, nr. 1, 165-168. ISSN 2345 - 1181.  
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Articole din alte reviste naționale - 1 

ONICA, D. Ethnographic landscape as a resource for sustainable development. Case study: 

Republic of Moldova. Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare, 2019, nr. 1, 

245-260. ISSN 2587-3768. 

Articole în culegeri naționale - 9 

CEASTINA, A. Arhitectul Luca Zaușkevich (1807- după 1859). Identitățile Chișinăului. 

Ediția IV. Conferința științifică internațională. Chișinău, Editura Arc, 2018, p. 154-160. ISBN 978-

9975-0-0224-0. 

CEASTINA, A. Mozaic arhitectural. Patrimoniul Cultural Național ca resursă pentru o 

dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. Chișinău: S. n., 2019. Vol. 1. 2019, pp. 61-99. ISBN 978-

9975-84-111-5. 

GRĂDINARU, N. Cultura populară materială a românilor/moldovenilor. Patrimoniul Cultural 

Național ca resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. Chișinău: S. n., 2019. Vol. 

1. 2019, pp. 144-177. ISBN 978-9975-84-111-5. 

LEVINSCHI, A. Peisajul arheologic al Republicii Moldova. Patrimoniul Cultural Național ca 

resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. Chișinău: S. n., 2019. Vol. 1. 2019, pp. 

29-60. ISBN 978-9975-84-111-5. 

ONICĂ D. Peisajele etnografice. Patrimoniul Cultural Național ca resursă pentru o dezvoltare 

durabilă a Republicii Moldova. Chișinău: S. n., 2019. Vol. 1. 2019, pp. 275-290. ISBN 978-9975-

84-111-5. 

PROCOP Natalia. Arta textilă din fondurile Muzeului Național de Artă a Moldovei. 

Patrimoniul Cultural Național ca resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. 

Chișinău: S. n., 2019. Vol. 1. 2019, pp. 111-122. ISBN 978-9975-84-111-5. 

SPÎNU, C. Colecțiile Muzeului Național de Artă al Moldovei. Patrimoniul Cultural Național 

ca resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. Chișinău: S. n., 2019. Vol. 1. 2019, 

pp. 123-143. ISBN 978-9975-84-111-5. 

STĂVILĂ T. Icoana medievală din colecțiile muzeale din Republica Moldova. Patrimoniul 

Cultural Național ca resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. Chișinău: S. n., 

2019. Vol. 1. 2019, pp. 100-110. ISBN 978-9975-84-111-5. 

ЧАСТИНА, А. «Историографический обзор документов, связанных с жизнью и 

деятельностью выдающегося архитектора А. И. Бернардацци (1831-1907) в Бессарабии (по 

материалам Национального Архива Республики Молдова). Patrimoniului cultural: cercetare și 

valorificare. Ch., Garomont Studio, 2018, p. 224-231. ISBN 978-9975-136-87-7. 
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Teze ale comunicărilor la congrese, conferințe, simpozioane, în culegeri internaționale – 

16 

BODEAN, S.; VORNIC, V.; CIOBANU, I. O așezare fortificată Cucuteni A din nordul 

Moldovei. In: Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie. 

Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Istorie și Filozofie. Ediția V, 17 mai 2019. Program. 

Rezumatele comunicărilor. Chișinău, CEP USM, 2019, p. 15, ISBN 978-9975-71-774-8. (in 

colaborare cu S. Bodean si I. Ciobanu) 

CEASTINA, A., Creația arhitecților Francesco Boffa și Ippolit van-der- Schkruf în Basarabia 

în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Cu ocazia aniversării a 160-a de la ridicarea monumentului 

în memoria Bătăliei de la Cahul). Simpozionul național de studii culturale. Ediția I., dedicat zilelor 

Europene ale Patrimoniului Cultural, Chișinău, 26 septembrie 2019. Rezumatele comunicărilor, p.14-

15. 

CEASTINA, A. „ Istoriografia referitoare la patrimoniul arhitectural al Basarabiei din prima 

jumătate a secolului al XIX-lea în literatura de specialitate și sursele cercetare”, Chișinău, 17-18 iunie 

2019. Rezumatele comunicărilor. Chișinău: BNRM, Primex.com, 2019, p. 14. 

CEASTINA, A., SARAHMAN S.,CARPOV A. «Архитектор Георгий (Джорджо) 

Торичелли (1796 – 1843) и его проект здания тюремного замка в Кишиневе», în Сбiрник тез 

доповiдей мiжнароднойi науково-практичноi конференцii, Odesa, 11-12 квiтня 2019, c. 66.  

CIOBANU, L.; VORNIC, VL.; BODEAN, S. Un depozit de amfore romane descoperit la 

Cîrpești (r-nul Cantemir). Conferința științifică internaționale Cercetări bioarheologice și 

etnoculturale în sud-estul Europei, Crihana Veche-Cahul 15-18 august 2019, p. 57-58. 

DOLGHI, A. Experiențe și perspective in cartografierea patrimoniului cultural din Republica 

Moldova. Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, 

promovare” Ediția a 10-a : Prin știință spre cunoașterea patrimoniului național: Programul și 

rezumatele comunicărilor, Chișinău, 30-31 mai 2018. Chișinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 

2018, p.112. ISBN 978-9975-84-063-7. 

GRĂDINARU, N. Cunoștințe și practici de medicină populară în satele din Valea Prutului de 

Jos. Conferința științifică internațională Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale în Sud-Estul 

Europei, Crihana Veche (Cahul), 14-16 august 2018, Chișinău: ICBE, 2018, pp. 58-59. ISBN 978-

9975-87-410-6. 

GRĂDINARU, N. Habitatul rural în anii 70–80 ai secolului al XX-lea în RSSM. Viața 

cotidiană în spațiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări 

interdisciplinare. Programul și rezumatele. Chișinău, 30 octombrie 2018. Chișinău : S. n., 2018, pp. 

38-39. ISBN 978-9975-84-058-3. 
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LEVINSCHI, Al. Reconstituirea vieții cotidiene a locuitorilor așezării getice fortificate Saharna 

„La Revechin”. Conferința științifică internațională „Viața cotidiană în spațiul est-european din cele 

mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare”. Chișinău, Republica Moldova, 30 

octombrie 2018. p. 45-46. ISBN 978-9975-84-058-3. 

ONICA, D. Peisajul etnografic din perspectiva dimensiunilor sustenabilității. Conferința 

științifică internațională „Viața cotidiană în spațiul Est-European din cele mai vechi timpuri până 

în prezent: abordări interdisciplinare”: Programul și rezumatele = International scientific conference 

„Everyday life in the East-European space from antiquity to the present: interdisciplinary 

approaches”: Program and abstracts, Chișinău, 30 octombrie 2018. Chișinău: Notograf prim, 2018, 

p. 54-55. ISBN 978-9975-84-058-3. 

SPÎNU, C. Tradiție și inovație în ceramica plasticianului Nicolae Coțofan. / Conferința 

științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare” Ediția a XI-a: De 

la cunoaștere spre salvgardare și conservare: programul și rezumatele comunicărilor, Chișinău, 29-

31 octombrie 2019, ISBN 978-9975-84-104-7 

VORNIC, V. Descoperiri hallsattiene târzii în situl Milești III, In: Sesiunea științifică a 

Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie. Universitatea de Stat din Moldova. 

Facultatea de Istorie și Filozofie. Ediția V, 17 mai 2019. Program. Rezumatele comunicărilor. 

Chișinău, CEP USM, 2019, p. 27-28, ISBN 978-9975-71-774-8.  

VORNIC, V. O așezare fortificată Cucuteni A din nordul Moldovei. In: Sesiunea științifică a 

Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie. Universitatea de Stat din Moldova. 

Facultatea de Istorie și Filozofie. Ediția V, 17 mai 2019. Program. Rezumatele comunicărilor. 

Chișinău, CEP USM, 2019, p. 15, ISBN 978-9975-71-774-8. (in colaborare cu S. Bodean si I. 

Ciobanu) 

VORNIC, V., , POPOVICI, S., CIOBANU, I. SIMALCSIK, A. Descoperiri funerare în situl 

medieval din sec. XIV de la Costești-Gârlea. Conferința științifică internaționale Cercetări 

bioarheologice și etnoculturale în sud-estul Europei, Crihana Veche-Cahul 15-18 august 2019, p. 61-

63. 

ЛЕВИНСКИЙ, А.Н. К вопросу о выделении нового культурного пласта древностей в 

лесостепи Карпато-Поднестровья. Тезисы международной конференции «Геополитические и 

историко-географические проблемы Причерноморья». Кишинев, 4 июня 2019, c. 36-44. ISBN 

978-9975-3076-7-3.  

ЧАСТИНА, А. Кишиневский Серафимовский дом – один из главных проектов 

епархиального архитектора Георгия Купчи. Conferința științifică națională „Protoiereuul Mihail 

Ceachir – un cărturar al bisericii din din Basarabia”, Chișinău, 10 septembrie 2018. Programul și 

rezumatele comunicărilor științifice. Chișinău: S.n., 2018, p. 68. ISBN 978-9975-139-65-6.  
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Articole de popularizare a științei -3 

Valul lui Traian de Sus: Documentare, Cercetare, Valorificare. Pro patrimoniu cultural. 

http://culturalheritage.acad.md/?p=321 

ЧАСТИНА, А.; „Уникальную могилу сына вождя сербского народа на Армянском 

кладбище могут снести и на ее месте построить склепы на современных богачей” 

Komsomolskaia pravda v Moldove №24 (26950), 5 martie 2019. 

ЧАСТИНА, А.; Синявская Наталья, „Малоизвестные архивные данные о том, как 

создавался Городской сад в Кишиневе (Парк Штефан чел Маре, который мы теряем) ” 

Komsomolskaia pravda v Moldove №37 (26963), 5 aprilie 2019, p. 4 
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Anexa nr. 3 

Participări la manifestări științifice naționale/internaționale -12 

CEASTINA A., SARAHMAN S., CARPOV A. Conferința științifică internațională 

«СУЧАСН1 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВН1 НАПРЯМКИ 1ННОВАЦ1ЙНОГО 

РОЗВИТКУ MICTA», organizată de Одеська державна академ!я буд!вницгва та архггектури, 

Ucraina, Odesa, 11-12 aprilie 2019. «Архитектор Георгий (Джорджо) Торичелли (1796 - 1843) 

и его проект здания тюремного замка в Кишиневе». 

DOLGHI, A. Conferința științifico-practică națională cu participare internațională: Rolul 

patrimoniului cultural în educația civică și promovarea valorilor democratice, 17 decembrie 2019. 

Sursele cartografice ale Imperiului Rus cu privire la identitatea etnică a populației Basarabiei: 

importanța științifică și utilitatea educațională.  

GHILAȘ, V., DOLGHI A., Conferința științifico-practică națională cu participare 

internațională: Rolul patrimoniului cultural în educația civică și promovarea valorilor democratice. 

17 decembrie 2019. Platforma științifică națională pentru valorificarea patrimoniului cultural al 

Republicii Moldova. 

LEVINSCHI, A. Simpozionul internațional „Monumentul – tradiție și viitor”, ediția a XXI-a. 

Iași, 3-6 octombrie 2019. Structura spațială a așezării getice întărite Saharna „La Revechin” – studiu 

de caz.  

LEVINSCHI, A.; BRIHUNEȚ, M. Simpozionul național de studii culturale, ediția I, dedicat 

zilelor europene ale patrimoniului. Chișinău, 26 septembrie 2019. În căutarea „Locului lui Oțel” de 

la 1436 – cercetări arheologice.  

ONICA D. Masa rotundă „Valorificarea patrimoniului prin dialogul intercultural”, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, 15. 03. 2019. 

SPÎNU, C. Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, 

promovare” Ediția a XI-a: De la cunoaștere spre salvgardare și conservare: programul și rezumatele 

comunicărilor, Chișinău, 29-31 octombrie 2019. Tradiție și inovație în ceramica plasticianului 

Nicolae Coțofan.  

VORNIC, V.; POPOVICI, S.; CIOBANU, I.; SIMALCSIK, A.; 15-18 august 2019, Crihana 

Veche-Cahul Conferința științifică internaționale Cercetări bioarheologice și etnoculturale în sud-estul 

Europei, Comunicarea : Descoperiri funerare în situl medieval din sec. XIV de la Costești-Gârlea. 

ЛЕВИНСКИЙ А. Международная конференция „Геополитические и историко-

географические проблемы причерноморья”, Кишинёв, 4 июня 2019 г. К вопросу о выделении 

нового культурного пласта древностей в лесостепи Карпато-Поднестровъя. 

ЛЕВИНСКИЙ, A.Н. Conferința științifică internațională „Геополититческие и историко-

географические проблемы Причерноморья”, Chișinău, Republica Moldova, 4 iunie 2019, IRIM. 
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Comunicare: К вопросу о выделении нового культурного пласта древностей в лесостепи 

Карпато-Поднестровья.  

Частина A., Simpozionul național de studii culturale. Ediția I.,dedicat zilelor Europene ale 

Patrimoniului Cultural, Chișinău, 26 septembrie 2019. «Творчество архитекторов Франческо 

Боффо и Ипполита Фон дер Шкруфа в Бессарабии впервой половине XIX в. (Cu ocazia 

aniversării a 160-a de la ridicarea monumentului în memoria Bătăliei de la Cahul)». 

CIOBANU, L.; VORNIC, VL.; BODEAN, S.; 15-18 august 2019, Crihana Veche-Cahul 

Conferința științifică internaționale Cercetări bioarheologice și etnoculturale în sud-estul Europei, 

Comunicarea : Descoperiri funerare în situl medieval din sec. XIV de la Costești-Gârlea. Un depozit 

de amfore romane descoperit la Cîrpești (r-nul Cantemir). 
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