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1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului 

Pentru realizarea proiectului ,,Mănăstiri și schituri – parte componentă a patrimoniului 

cultural material al Republicii Moldova” au fost stabilite următoarele obiective: 

- Cercetări de documentare, pregătire metodologică; 

- Studierea literaturii de specialitate, abordări istoriografice în plan național și internațional;  

- Studii de teren, cercetare; 

- Cercetări bibliografice  

- Analiza principiilor și  metodelor de investigare a cercetării; 

- Depistarea, colectarea și digitalizarea informațiilor relevante despre mănăstirile și 

schiturile din Republica Moldova; 

- Publicarea articolelor științifice cu privire la mănăstirile și schiturile din Republica 

Moldova; 

- Realizarea unor studii interdisciplinare; 

- Investigarea, elaborarea și pregătirea pentru tipar a materialului științific acumulat; 

- Elaborarea unui ghid al mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova; 

- Elaborarea unei harți a mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova; 

- Efectuarea, colectarea și selectarea a peste 350 de fotografii cu privire la mănăstirile și 

schiturile din Republica Moldova; 

- Diseminarea materialului științific acumulat. 

2. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului 

În baza cercetărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Mănăstiri și schituri – parte 

componentă a patrimoniului cultural material al Republicii Moldova” au fost înregistrate 

următoarele realizări științifice: 

- Realizate cercetări de documentare și pregătire metodologică; 

- Studiată literatura de specialitate; 

- Efectuate studii și cercetări de teren; 

- Prelucrate informațiile științifice acumulate şi elaborată o bază de date, fondate pe 

materialele proiectului; 

- Efectuate cercetări bibliografice; 

- Editată o monografie; 

- Elaborate 3 capitole în culegeri naţionale; 

- Editată o teză la o conferinţă naţională; 

- Elaborat un studiu „Atrocitățile bolșevice comise împotriva clerului ortodox din R (A) SS 

Moldovenească” (în volum de 1,1 coli de autor; autor: dr. Ion Valer Xenofontov) 
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- Elaborarea unei biobibliografii referitoare la lăcașele sfinte din Republica Moldova (15, 8 

coli de autor); 

- Analizate principiile și  metodele de investigare a cercetării; 

- Depistate, colectate și digitalizate informațiile relevante despre mănăstirile și schiturile 

din Republica Moldova; 

- Publicat un articol științific; 

- Realizate două studii interdisciplinare; 

- Investigate, elaborate și pregătit pentru tipar materialul științific acumulat; 

- Elaborat un ghid al mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova – 4,7 coli de autor; 

- Elaborată o hartă a mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova; 

- Efectuate, colectate și selectate 350 de fotografii cu privire la mănăstirile și schiturile din 

Republica Moldova; 

3. Diseminat materialul științific acumulat. 

3. Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului 

Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului ,,Mănăstiri și schituri – parte 

componentă a patrimoniului cultural material al Republicii Moldova” sunt: 

- Elaborarea ghidului al mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova (4,7 coli de 

autor); 

- Elaborarea unei biobibliografii referitoare la lăcașele sfinte din Republica Moldova (15, 8 

coli de autor); 

- Elaborarea unei hărți a mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova; 

- Efectuarea, colectarea și selectarea a 350 de fotografii cu privire la mănăstirile și 

schiturile din Republica Moldova.  

4. Colaborări științifice internaționale/naționale. 

1. Universitatea de Stat din Moldova 

2. Biserica Întâmpinarea Domnului 

3. Mănăstirea Înălțarea Domnului din s. Japca 

4. Mănăstirea Marta și Maria din s. Hagimus 
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5. Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului,  impactului, implementărilor, 

recomandărilor. 

Au fost puse în circuitul științific informații valoroase despre lăcașurile sfinte din 

Republica Moldova.  

Au fost aduse argumente interdisciplinare despre necesitatea includerii complexelor 

monahale în lista obiectivelor naționale cu argumente din domeniile istoriei, artei și arhitecturii.  

A fost realizată o clasificare geografică a mănăstirilor și schiturilor.  

Au fost efectuate investigații conectate la realitățile istorice și la cele recente ale lăcașurilor 

sfinte. 

Au fost întocmite informații succinte (pașaportul) despre fiecare complex monahal. 

Au fost evidențiată particularitățile generale și specifice ale fiecărei mănăstiri în parte.  

Au fost prezentate profiluri de personalitate ale așezămintelor monahale. 

Au fost realizate cercetări iconografice ale vetrelor monahale din perspectivă istorică și 

recentă. 

Pe baza cercetărilor realizate a fost evidențiată necesitatea includerii în circuitul turistic a 

complexelor monahale.  

Îmbinați cu alți factori socio-culturali, peisagistici, lăcașele sfinte din Republica Moldova 

constituite adevărate cărți de vizită ale statului.  

Se recomandă de a elabora monografii pentru fiecare mănăstire din Republică Moldova, ca 

centru istorico-spiritual. 

Mănăstirile și schiturile din spațiul pruto-nistrean pot constitui centre de terapie spirituală. 

6. Concluzii. 

Dimensiunea patrimoniului cultural material cea mai valoroasă și cercetată în mediu 

academic o reprezintă mănăstirile și schiturile din Republica Moldova. Totodată, se constată o 

vizibilitate redusă în plan național și internațional din perspectiva atât a valorificării ariei 

culturale, cât și a legislației în vigoare.  

Astfel, în cadrul programului de stat, din această perspectivă, este prevăzută argumentarea 

și promovarea conceptelor științifice de protejare a patrimoniului cultural material, inclusiv a 

mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova. În acest sens, echipa de elaborare a proiectului 

colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în 

valoare a bunurilor din patrimoniul cultural material – mănăstirilor și schiturilor – şi aplicarea în 

acest sens a prevederilor legale în domeniu, participă, la solicitarea autorităţilor abilitate şi 

împreună cu acestea, la acţiuni de argumentare științifică a controlului și al respectării legislaţiei 

în domeniu, furnizează informații științifice veridice autorităţilor din cadrul administraţiei 
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publice centrale și locale, instituţiilor publice şi persoanelor juridice de drept privat cu activitate 

în domeniul patrimoniului cultural şi al informării publice, contribuie din perspectivă științifică 

asupra respectării și executării legislației în vigoare în domeniul patrimoniului cultural. 

În ultimii ani protejarea patrimoniului cultural material a devenit, pe bună dreptate, parte 

a siguranţei, securităţii naţionale și vizibilității Republicii Moldova. Dimensiunea patrimoniului 

cultural material cea mai valoroasă și cercetată în mediu academic o reprezintă mănăstirile și 

schiturile din Republica Moldova. Totodată, se constată o vizibilitate redusă în plan național și 

internațional din perspectiva atât a valorificării ariei culturale, cât și a legislației în vigoare.  

Astfel, în cadrul programului de stat, din această perspectivă, a fost prevăzută 

argumentarea și promovarea conceptelor științifice de protejare a patrimoniului cultural material, 

inclusiv a mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova. În acest sens, executorii proiectului 

au colaborat cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în 

valoare a bunurilor din patrimoniul cultural material – mănăstirilor și schiturilor – şi aplicarea în 

acest sens a prevederilor legale în domeniu; 

Experiența de investigare enciclopedică a mănăstirilor și schiturilor acumulată de echipa 

de cercetare asigură o continuitate din perspectiva soluționării problemelor stringente ale țării și 

promovarea politicii de stat în sfera științei și inovării prin intermediul cercetării. În acest sens s-

a apelat la cercetare, evidenţă, conservare, restaurare, punere în valoare a mănăstirilor și 

schiturilor care formează cadru de protejare a patrimoniului cultural imobil prin elaborarea unui 

ghid al mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova.  

Totodată, în contextul unei dezvoltări intense a tehnologiilor informaționale este necesară 

identificarea unei informații autentice, profesioniste și elaborată cu multă acuratețe. De aceea, în 

cadrul proiectului a fost prevăzută elaborarea unei platforme științifice naționale referitoare la 

mănăstirile și schiturile din Republica Moldova.  

Proiectul în cauză formează un suport științific pentru sporirea vizibilității și cunoașterii 

aspectelor istorice și actuale ale mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova. Proiectul 

constituie un argument științific privind necesitatea includerii unor obiective religioase în topul 

celor mai frumoase spații istorice, spirituale și naturale din Republica Moldova. A fost analizată 

oportunitatea și perspectiva de sensibilizare a opiniei publice naționale și internaționale în 

vederea includerii unor complexuri monastice în Lista Patrimoniului Mondial, administrată de 

UNESCO. 
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Anexa nr. 1 

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

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

Anul Planificat Executat Cofinanțare 

2018 153,5 153,5 - 

2019 153,5 153,5 - 

Lista executorilor (funcția în cadrul proiectului, titlul științific, semnătura) 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1 
Xenofontov Ion  1977 

doctor 
conducător de 

proiect 
 

2 
Manolache Constantin  1953 doctor     

habiliat 
executor  

3 Moșin Octavian 1977 doctor executor  

4 Cojuhari Alexandra 1973  executor  

5 Prisac Lidia  1978 doctor executor  

6 Bujor Oleg  1978 doctor executor  

7 Oprea Valeriu  1958  executor  

8 Pogolșa  Vitaliu  1959  executor  

9 Hadîrca Daniela  1987  executor  

10 Ticu Marina  1990  executor  

11 Agrici Constantin 1982  executor  

Lista tinerilor cercetători 

Nr d/o Numele/Prenumele 
Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

1 Ticu Marina  1990  executor 

2 Hadîrca Daniela  1987  executor 

Lista doctoranzilor  

Nr d/o Numele/Prenumele 
Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

1 Ticu Marina  1990  executor 

2 Hadîrca Daniela  1987  executor 

 

 

 

Conducătorul  proiectului   dr. Ion Valer XENOFONTOV__________________ 
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           Anexa nr. 2 

8. Lista publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului 

I. Monografii 

EȚCO, D. Școala teologică din Basarabia (1812-1917), referent șt. I. V.  XENOFONTOV, 

Chișinău, 2018, Editura Tehnica-Info, 447p., ISBN 978-9975-63-436-6. 

II. Capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale) 

 CERGA, Alexandru; XENOFONTOV, Ion Valer, Vatra spirituală a satului Logănești: Biserica 

„Sf. Arh. Mihail și Gavriil”. In: Academician Ion Toderaş : Biobibliografie / Bibl. Şt. (Inst.) “Andrei 

Lupan”, Inst. de Zoologie ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Laurenţia Ungureanu  ; resp. 

de ed.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Lidia Zasaviţchi, Janna Nikolaeva, Chişinău, Biblioteca 

Ştiinţifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2018, p. 79-90. 

PRISAC, Lidia; XENOFONTOV, Ion Valer, De la Casa Armeano-Gregoriană de Rugăciuni 

la Biserica Ortodoxă din Orhei. In: In memoriam Gheorghe Palade, 1950–2016, /Editori: Valentin 

Arapu, Anatol Petrencu, Corneliu Ciucanu, Chișinău, Bons Offices, 2018, pp. 557-572. ISBN 978-

9975-87-372-7. 

XENOFONTOV, Ion Valer, Atrocitățile bolșevice comise împotriva clerului ortodox din 

R(A)SS Moldovenească , în Arhivele memoriei: Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei 

victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. 

Documente. Studii de caz, vol III: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, C. 

Manolache (ed.), Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "Andrei Lupan", 2019, (F.E.-P. 

"Tipografia Centrală"), pp. 276-298. – ISBN 978-9975-128-63-6. 

III. Articole enciclopedice 

КСЕНОФОНТОВ, Ioн. Є. Чеботарьова. They change the history: 125 natives of the Southen 

Bessarabia. Вони змiнили iсторiю: 125 вiхiдцiв iз Пiвденноï Бессарабïi. Енциклопедичний 

словник, Iзмаïл–Кишинеу, 2019, p. 258-229. 

IV. Rapoarte publicate/ Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, 

în culegeri (naţionale / internaţionale):  

  XENOFONTOV, Ion Valer, Mihail Ceachir (1861–1938), preot la Biserica „Întâmpinarea 

Domnului” din Chișinău. In: „Protoiereul Mihail Ceachir – un cărturar al Bisericii din Basarabia”, 

conferinţă ştiinţifică naţională (2018; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională „Protoiereul Mihail 

Ceachir – un cărturar al Bisericii din Basarabia” = „Протоиерей Михаил Чакир – просветитель 

и религиозный деятель Бессарабии”, Chişinău, 10 septembrie 2018: Programul şi rezumatele 

comunicărilor ştiinţifice / com. org.: Vladimir Cantarean [et al.]; com. şt.: Victor Ţvircun [et al.]. – 

Tit. paral.: lb. rom., rusă.  Chişinău,  S. n., 2018 (Tipogr. "Lexon-Prim"). ISBN 978-9975-139-65-6. 

p. 44. 

 

Conducătorul  proiectului  dr. Ion Valer XENOFONTOV  __________________ 
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          Anexa nr. 3 

9. Participări la manifestări științifice naționale/internaționale  

 

` 1. XENOFONTOV, Ion Valer,  Lăcașurile monahale – dimensiune a patrimoniului 

cultural material al Republicii Moldova. Simpozionul național de studii cultural. Ediția I dedicat 

zilelor europene ale patrimoniului cultural Chișinău, 26 septembrie 2019; 

 

2. XENOFONTOV, Ion Valer, Mănăstirea Japca – centru spiritual și de cultură. 

Simpozionul ştiinţific internaţional „Spiritualitate şi cultură în spaţiul pruto-nistrean în secolele 

XIX-XX” (200 de ani de la editarea în limba română a Bibliei de la Sankt Petersburg). Ediţia a 

IV-a. Chişinău, Republica Moldova, 26 octombrie 2019; 

 

3. XENOFONTOV, Ion Valer,  Monastic Community from Poland to Bessarabia. 

International Scientific Conference Polish-Moldovan relations to the centenary of the regaining 

of independence by Poland, 22 octombrie, 2019. 

 

 

   Conducătorul  proiectului          dr. Ion Valer XENOFONTOV  __________________          

 

 

 

 

 

 

 


