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AVIZ 

asupra rezultatelor proiectului din cadrul programului de stat 

18.08.07.12A/PS Mănăstiri și schituri-componență fundamentală a Patrimoniului cultural 

material al Republicii Moldova, dr. XENOFONTOV Ion 

 

perfectat în baza procesului-verbal 

nr. 2 al Biroului a Secției Științe Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AŞM din 

21 februarie 2020 

 

S-a discutat: Cu privire la audierea raportului proiectului 18.08.07.12A/PS Mănăstiri și 

schituri-componență fundamentală a Patrimoniului cultural material al Republicii Moldova, dr. 

XENOFONTOV Ion, Biblioteca Științifică (Institut) A. Lupan, 2018-2019. 

Tema este foarte complexă și este greu să identifici noutate și originalitate, în momentul ce 

anterior a fost publicat un volum de 800 de pagini cu genericul Mănăstiri și schituri din 

Republica Moldova. 

Au fost elaborate: Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova (4,7 c.a.) și 

Biobibliografia referitoar ela lăcașele sfinte din Republica Moldova (15,8 c.a.), nefiind publicate 

sau plasate în format electronic pe site. 

Un singur membru al proiectului a participat la conferințe științifice naționale și 

internaționale, iar trei membri di numărul total de unsprezece au publicat articole științifice, 

capitole în monografii etc. Au fost incluse publicații ale autorilor care nu sunt executori în 

proiect (Ețco D.). 

Cu toate acestea se remarcă contribuția directorului de proiect la realizarea acestuia. 

 

S-a decis: În baza audierii raportului prezentat de directorul de proiect dr. XENOFONTOV 

Ion, având în vedere avizul cu obiecții al expertului independent, raportul pe proiectul 

18.08.07.12A/PS Mănăstiri și schituri-componență fundamentală a Patrimoniului cultural 

material al Republicii Moldova, este acceptat cu calificativul de noutate şi valoare a rezultatelor 

ştiinţifice „modest”. 
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