


560 de ani 
de la urcarea 

pe tronul Moldovei 

şi 25 de ani de la canonizarea Marelui 
domnitor 

de către Biserica 
Ortodoxă Română.

http://www.dacoromania-alba.ro/nr84/560_ani.htm



Fost-au acest Ştefan Vodă un om nu
mare la stat. Era om în-treg la fire,
neleneş şi luc-rul său ştia a-l acoperi, şi
unde nu te gândeai, acolo îl aflai. La
lucru de războaie meşter, rar război de
nu bi- ruia, şi unde-l biruiau alţii, nu
pierdea nădejdea, că ştiindu-se căzut
jos, se ridica deasupra biruitorilor.”

(Grigore Ureche,cronicar din Moldova)

https://rightwords.ro/citate/fost-au-acestu-stefan-voda-om-nu-mare-de-statu-manios-si--30588



Ștefan al III-lea, supranumit Ștefan cel Mare (n. 1433, Borzești - d. 2

iulie1504, Suceava), fiul lui Bogdan al II-lea, a fost domn al Moldovei între anii

1457 și 1504. A domnit aproape 50 de ani, durată care nu a mai fost egalată în

istoria Moldovei. În timpul său, țara a dus multe lupte pentru independență

împotriva mai multor vecini, cum ar fi Imperiul Otoman, Regatul Poloniei

și Regatul Ungariei. Mai multe dintre bisericile și mănăstirile construite în

timpul domniei sale sunt astăzi pe lista locurilor din patrimoniul mondial.

Calitățile umane, cele de om politic, de strateg și de diplomat, acțiunile sale fără

precedent pentru apărarea integrității țării, inițiativele pentru dezvoltarea

culturii au determinat admirația unor iluștri contemporani, iar, grație tradiției

populare, a fost transformat într-un erou legendar.

http://www.stefancelmare.info/viata.php
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Ştefan cel Mare către moldoveni

‐ Zimbrii mei, vă spun aşa:

Că Moldova nu-i a mea.

‐ Ştim, Mărite, asta-i bre,

Nici a noastră nu mai e...

Mircea  Constanda

http://www.citatepedia.ro/index.php?id=52269



Rugăciunea întâi

Sfinte părinte Ştefane, al nostru apărător

şi grabnic folositor, pleacă-te spre rugă-
ciunea ce o înălţăm către tine, noi, ne-
vrednicii tăi fii. Cunoaştem îndrăznirea

pe care ai dobândit-o prin multe osteneli

către Bunul Dumnezeu, şi precum Acesta

ţi-a ascultat rugăciunile, aşa auzi-ne şi pe

noi în această zi când chemăm numele

tău.

Dă Bisericii pacea ce o ai râvnit, întăreşte

credinţa slăbită de ispitele acestui veac,

surpă eresurile, iar nouă tuturor lumi-
nează-ne calea mântuirii, ca împreună cu

tine în lăcaşurile cele cereşti să ne bucu-
răm de a pururi în veci. Amin.

https://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfantului-stefan-mare-67092.html

https://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfantului-stefan-mare-67092.html


COROANA REGALĂ, adică 

domnească, a suveranilor 

moldoveni, de pildă a lui Ştefan 

cel Mare, cum o vedem în 

miniatura Evangheliarului de la 

Humor, are cinci vârfuri, pietrele 

scumpe ce împodobesc coroana 

lui Ştefan cel Mare - aşa cum o 

vedem în portretele de la bisericile 

Pătrăuţi şi Sf. Ilie şi de la 

mănăstirile Voroneţ şi Dobrovăţ, 

denotă faptul că purtătorul ei este 

un suveran de talie europeană, cu 

nimic mai prejos decît alţi regi 

sau ţari.
http://m.moldovenii.md/md/section/278



Buzduganul (măciucă cu 

capul îmbrăcat în argint şi 

bătut cu nestemate), alături de 

spadă, reprezenta, de 

asemenea, unul din însemnele 

domnitorului.

Spada, de asemenea, era un 

însemn al autorităţii 

suverane, dar şi un element 

al ceremonialului de curte.

http://m.moldovenii.md/md/section/278



Steagul

Simbolurile naţional-statale: steagul, 

gherbul, pecetea de stat constituie 

mărturii istorice documentare de mare 

valoare, ce ne îngăduie să urmărim calea 

de înaintare în istorie şi de afirmare în 

contextul relaţiilor internaţionale a 

Statului Moldovenesc.

http://m.moldovenii.md/md/section/278



Stema familiei lui Ştefan cel Mare, 1502 Mormântul lui Ştefan cel Mare, 

Mănăstirea Putna, Suceava, 

România
http://www.istoria.md/articol/domn_al_Moldovei

http://m.moldovenii.md/md/section/278





ŞTEFAN CEL MARE –

CTITOR DE LĂCAŞURI SFINTE 



Destinul crud lovi sinistru:

Cetăţile, al ţării scut,

Ce le-ai durat cândva la Nistru

Azi le cinstim, dar de la Prut!

Cornelius Enescu

http://www.citatepedia.ro/index.php?id=71039



Cei 47 de ani de domnie a lui 
Ştefan cel Mare înseamnă 
pentru Moldova o perioadă de 
dezvoltare economică şi de 
înflorire culturală. În urma 
câştigării unei bătălii, Ştefan 
înălţa câte o biserică sau câte 
o mănăstire pe care le înzestra 
cu picturi şi obiecte de mare 
valoare.

https://docslide.us/documents/stefan-cel-mare-56ad7882a3732.html



La Putna-n zi de sărbătoare,

S-au adunat, precum e datu:

Pe calul său, Ştefan cel Mare,

Pe iapa sa, Ştefan Băiatu.

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=%AAtefan+B%E3iatu



Cărămizi la teminare

Stau în vrac, lângă clădire,

De-ar trăi Ştefan cel Mare

Ar avea de-o mănăstire.

Ştefan Marinescu

http://www.citatepedia.ro/index.php?id=71039













Nicolae Iorga scria: Ştefan-cel-Mare dăduse

Moldovei organizarea definitivă a ierarhiei

bisericeşti, liberarea de sub controlul

Patriarhiilor răsăritene, în ale căror

contribuţii vedem cum intra Domnia şi, în 

sfârşit, clădiri de arta originală şi potrivită, 

în fiecare loc însemnat printr-o întâmplare, 

tristă sau glorioasă, în legătură cu 

desfăşurarea mai nouă a principatului

moldovenesc.

IORGA, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare (pentru poporul român). Bucureşti : Litera Intern. ; Ch. : Litera, 2004.  307 p.



























În poalele Carpaţilor,

La vechiul tău mormânt,

Toţi în genunchi, 

O Ştefane,

Depunem jurământ:

„Un gând s-avem în numele

Românului popor,

Aprinşi de-amorul gloriei

Ş-al patriei amor!”

Vasile Alecsandri

http://www.citatepedia.ro/index.php?id=71039











MONUMENTUL LUI ŞTEFAN CEL 

MARE ŞI SFĂNT

DIN BĂLŢI



Cahul Criuleni Leova
Edineţ

Soroca Ştefan - Vodă Nisporeni
Călăraşi

Cantemir

Anenii-Noi

Briceni



Precum Soarele e Soare, 

din Univers nu dispare, 

tot la fel prin vremi va trece

numele Ştefan cel Mare!

http://www.citatepedia.ro/index.php?id=71039













•http://moldovenii.md/md/people/684

•https://observatorul.md/cultura/2017/10/14/33687_ze

ce-curiozitati-despre-stefan-cel-mare-si-sfant 

•https://istoriiregasite.wordpress.com/2012/01/14/famil

ia-lui-stefan-cel-mare-i/

•http://romaniancoins.org/ro5lei07stefan.html

•https://www.aparatorul.md/stefan-cel-mare-un-

domnitor-al-moldovei-in-randul-sfintilor/

•http://basarabialiterara.com.md/?s=stefan+cel+mare



„Destinul unui neam este, 

de obicei, împlinit de mari forţe 

anonime şi rareori de mari 

personalităţi care-l întruchipează: 

una din ele este Ştefan cel Mare, 

omul din Moldova.”

P. Panaitescu

http://www.citatepedia.ro/index.php?id=71039





•Сolecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB 

http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=usarb&

•IORGA, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare (pentru poporul român).Bucureşti : Litera Intern. ; Ch. : Litera , 2004. 

307 p. (Biblioteca Şcolarului / coord. A. Vidraşcu, D. Vidraşcu ; 415). ISBN 973-675-087-6; ISBN 9975-74-715-9. 

•560 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare [on-line]. Disponibil: http://www.dacoromania-

alba.ro/nr84/560_ani.htmю [Accesat 7 feb. 2018]

•Însemnele domniei [on-line]. Disponibil: http://m.moldovenii.md/md/section/278ю [Accesat 7 feb. 2018].

•Rugăciunea întâi [on-line]. Disponibil: https://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfantului-stefan-mare-

67092.htmlю [Accesat 7 feb. 2018].

•Sfântul Voievod Ştefan cel Mare [on-line]. Disponibil:http: http://www.stefancelmare.info/viata.php [Accesat 7 feb. 

2018

•https://rightwords.ro/citate/fost-au-acestu-stefan-voda-om-nu-mare-de-statu-manios-si--30588

•http://www.citatepedia.ro/index.php?id=71039

•http://imperiya.by/video/kaNSxFcnfUZ/Stefan-cel-Mare-sfatul-domnesc.html

•http://imperiya.by/video/WJbQ4yseBc0/O-altfel-de-istorie-5-lucruri-pe-care-nu-le-stii-despre-Stefan-cel-Mare.html

•http://imperiya.by/video/xd1IamIedwH/Btliile-lui-tefan-cel-Mare-istoriya-moldovyi-bitvyi-shtefana-velikogo.html

•http://imperiya.by/video/SSTtrc5vnPp/Cand-a-fost-sa-moara-Stefan-TRoNoS-Arhid-Mihail-Buchet-Iasi-2016.html

•http://imperiya.by/video/w4nrCDs6X2K/Mi-rusule-nu-spera-Moldova-nu-este_a-ta.html

http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=usarb&
http://www.dacoromania-alba.ro/nr84/560_ani.htm
http://www.dacoromania-alba.ro/nr84/560_ani.htm
http://m.moldovenii.md/md/section/278
https://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfantului-stefan-mare-67092.html
http://www.stefancelmare.info/viata.php
https://rightwords.ro/citate/fost-au-acestu-stefan-voda-om-nu-mare-de-statu-manios-si--30588
http://www.citatepedia.ro/index.php?id=71039
http://imperiya.by/video/WJbQ4yseBc0/O-altfel-de-istorie-5-lucruri-pe-care-nu-le-stii-despre-Stefan-cel-Mare.html
http://imperiya.by/video/xd1IamIedwH/Btliile-lui-tefan-cel-Mare-istoriya-moldovyi-bitvyi-shtefana-velikogo.html
http://imperiya.by/video/SSTtrc5vnPp/Cand-a-fost-sa-moara-Stefan-TRoNoS-Arhid-Mihail-Buchet-Iasi-2016.html


Realizat:

Silvia CIOBANU, bibliotecar principal

Snejana ZADAINOVA, bibliotecar

Aliona PURICI, bibliotecar

Coordonator:

Valentina TOPALO, bibliotecar principal  

BŞ USARB, Serviciul Comunicarea colecțiilor. Programe Infodocumentare. Marketing

2018


