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Vineri, 27 septembrie 2019 | Corp H, sala H1 
 

 

9.00–9.10 — Cuvânt de deschidere 

9.10–11.10 / Moderator: dr. Ștefan S. Gorovei 

Laurențiu Rădvan (Iași), De la Melentie Balica la Grigore al II-lea Ghica: 
evoluția lăcașurilor de la Frumoasa (From Melentie Balica to Grigore II Ghica: 
the evolution of the places of worship in Frumoasa) 

Daniel Niță-Danielescu (Iași), Legăturile cu Muntele Athos şi cu alte „Locuri 
Sfinte” din Răsărit în timpul domniilor din Moldova ale lui Constantin 
Mavrocordat (The relations with Mount Athos and with the other “Holy Lands” 
in the East during the Moldavian reigns of Constantin Mavrocordat) 



 
Oana Rizescu (București), „Binele cel de obște” și scutirile mănăstirești: politica 
fiscală din Țara Românească în secolul al XVIII-lea (L'intérêt public et les biens 
monastiques: innovation dans la politique fiscale des princes valaques au XVIIIe 
siècle) 

Matei Cazacu (Paris), Un negustor epirot ctitor în Oltenia: monahul Antonie de 
la Iezer (1628-1719) și neamul său (secolele XVII- XIX) [Un marchand épirote 
fondateur en Oltenia : le moine Antonie d’Iezer (1628-1719) et ses parents (les 
XVIIe- XIXe siècles)] 

 

11.10–11.30 — Pauză  

 

11.30–13.30 / Moderator: dr. Matei Cazacu 

Ovidiu Cristea (București), Ovidiu Olar (București), Radu cel Mare, Neagoe 
Basarab și Patriarhia ecumenică: observații și ipoteze în jurul „Vieții Sfântului 
Nifon” (Radu le Grand, Neagoe Basarab et la Patriarchie œcuménique : des 
observations et des hypothèses autour de la « Vie de Saint Niphon ») 

Liviu Pilat (Iași), Vizita patriarhului Ioasaf și relațiile Moldovei cu Patriarhia de 
Constantinopol în vremea lui Alexandru Lăpușneanu (The visit of Patriarch 
Joasaphus and the relations between Moldavia and the Patriarchy of 
Constantinople during the reign of Alexandru Lăpușneanu) 

Ştefan Gorovei (Iași), Un „dosar” definitiv închis: Ohrida și istoria românească 
(Un « dossier » fermé définitivement : Ohrid et l’histoire roumaine) 

Emil Dragnev (Chișinău), Ohrida, Moldova și Rusia Moscovită, noile contexte 
ale legăturilor artistice după căderea Constantinopolului (L’Ohrid, la Moldavie et 
la Russie Moscovite, les nouveaux contextes des relations artistiques après la chute 
de Constantinople) 

 

13.30–16.00 — Pauză  

 

16.00–18.00 / Moderator: dr. Ovidiu Cristea 

Augustin Guriţă (Iași), Închinări, dezînchinări, reînchinări. Aspecte privitoare la 
statutul metoacelor din Moldova și Țara Românească (secolul al XVIII-lea – 
începutul secolului al XIX-lea) [Submissions, submission cancellations, 
resubmissions. Aspects concerning the status of the metochions within Moldavia 
and Walachia (18th century – early 19th century)] 



 
Gheorghe Lazăr (București), Doctorul Spirea si destinul ctitoriei sale 
bucurestene, metoh al manastirii Grigoriu (Muntele Athos) [Le docteur Spirea et le 
destin de sa fondation de Bucarest, métoque du monastère de Grégoriou (le Mont 
Athos)] 

Mariana Lazăr (București), Un pelerin la Sfintele Locuri și actul său ctitoricesc – 
Hagi Stoian clucerul (Un pèlerin à la Terre Sainte et son acte fondateur – Hagi 
Stoian le clucer) 

Mihai-Bogdan Atanasiu (Iași), Un pomelnic al mănăstirii Sfântul Nicolae 
Domnesc din Popăuți (Botoșani) [An akathist of the monastery of Sfântul Nicolae 
Domnesc of Popăuți (Botoșani)] 

 

18.00–18.15 — Pauză  

 

18.15-20.15 / Moderator: dr. Petronel Zahariuc 

Mihai Mîrza (Iași), Conducerea Mitropoliei Moldovei în anii vacanței 
chiriarhale: 1842–1844 (The management of the Moldavian Metropolis in the 
years of the kyriarhia vacancy: 1842–1844) 

Ina Chirilă (Iași), Din preocupările istoriografice ale lui Gheorghe Ghibănescu: 
bisericile ieșene (Des préoccupations historiographiques de Gheorghe Ghibănescu : 
les églises de Yassy) 

Cătalina Chelcu (Iași), Date despre restaurarea mănăstirii Trei Ierarhi din Iași și 
a unora dintre bisericile de pe moșiile sale, la mijlocul secolului al XIX-lea (Data 
on the restoration of the Three Holy Hierarch Monastery of Iași and some of the 
churches of its estates, at the middle of the 19th century) 

Ion Gumenâi (Chișinău), Activitatea literar-spirituală a lui Paisie Velicicovski 
reflectată în opera arhimandritului Andronic Popovici (L’activité littéraire-
spirituelle de Païssy Vélitchkovsky reflétée dans l’œuvre de l’archimandrite 
Andronic Popovici) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sâmbătă, 28 septembrie 2019 | Corp H, sala H1 
 
 

9.00–11.00 / Moderator: dr. Gheorghe Lazăr 

Maria Magdalena Székely (Iași), Semnificația unor danii moldovenești la 
Locurile Sfinte (The significance of Moldavian donations for the Holy Land)  

Florin Marinescu (Atena), Relațiile între Țările Române și mănăstirea athonită 
Esfigmenu. Arhiva românească a acestei mănăstiri (Les relations entre les Pays 
Roumains et le monastère athonite d’Esphigmenou. L’archive roumaine de ce 
monastère) 

Mihai-Cristian Amăriuţei (Iași), Lidia Cotovanu (București), Ovidiu Olar 
(București), Documente românești din Biblioteca Universității Indiana (SUA) 
referitoare la relațiile Sinaiului cu Țările Române (secolele XVII – XIX) 
[Documents roumains de la Bibliothèque de L’Université d’Indiana (les États 
Unis) concernant les relations de Sinai avec les Pays Roumains (les XVIIe – XIXe 
siècles)] 

Ciprian-Lucrețius Suciu (Salonic), Duhovnici români la Athos: Ieromonahul 
Dometie Trihenea, superior al chiliei „Sfântul Ipatie” și stareț al sfintei mănăstiri 
Zografu (cu un cuvânt al lui Florin Marinescu) [Romanian confessors in Athos: 
the hieromonk Dometie Trihenea, abbot of the hermitage “Saint Ipatie” and of the 
holy monastery of Zographou (with a word by Florin Marinescu)] 

 

11.00–11.30 — Pauză 

 

11.30–13.30 / Moderator: dr. Maria Magdalena Székely 

Lidia Cotovanu (București), Despre închinarea controversată a mănăstirii Potoc-
Butoiul la Sfântul Ștefan de la Meteora (sec. XVI-XVII) [Une dédicace 
controversée : l’aphierosis du monastère valaque de Potoc-Butoiul à St-Étienne des 
Météores (seconde moitié du XVIe siècle)] 

Daniel Niță-Danielescu (Iași), Importanţa testamentului duhovnicesc al 
părintelui Nifon Ionescu de la schitul Prodromu (The importance of the 
confessional testament of father Nifon Ionescu within the hermitage of Prodrome) 



 
Marius Chelcu (Iași), Tătăraşi – locuire şi teritoriu la marginea târgului, pe 
moşie mănăstirească (Tătăraşi – habitation and territory on the outskirts of the 
bourg, on a monastic estate) 

Elena Bedreag (București), Mănăstirea Adam: ctitorii, averile și închinările sale 
(The Adam monastery: its founders, its wealth and its submissions) 

Petronel Zahariuc (Iași), Noi informații despre legăturile dintre Țările Române 
și mănăstirea Zograf de la Muntele Athos (secolele XV-XIX) [De nouvelles 
informations sur les relations entre les Pays Roumains et le monastère de Zographou 
du Mont Athos (les XVe-XIXe siècles)] 

 

Încheierea lucărilor / Fin des travaux / End of the proceedings 

 


