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OBIECTIVELE RUTEI
CULTURAL-TURISTICE A BISERICILOR DE LEMN 
DIN REPUBLICA MOLDOVA  

Râul Nistru

Râul Nistru

Biserica de lemn
”Sfânta Treime” 
din com. Larga

Biserica de lemn 
”Sf. Arh. Mihail” 
din s. Limbenii Vechi

Biserica de lemn 
”Sfântul Dumitru” 
din s. Mândra 

Biserica de lemn 
”Sfântul Nicolae” 
din s. Horodiște 

Biserica de lemn 
”Adormirea Maicii Domnului” 
or. Chișinău 

Biserica de lemn
”Sfânta Cuvioasa Parascheva”
din s. Hoginești

Biserica de lemn 
”Acoperemântul Maicii Domnului”
din s. Palanca  

LUNGIME TOTALĂ A TRASEULUI:  635 KM 
DURATA TOTALĂ: 10 ORE – 2 ZILE

TOATE BISERICILE DE LEMN 
DIN RUTĂ SUNT INCLUSE ÎN REGISTRUL 
MONUMENTELOR REPUBLICII MOLDOVA 
ȘI SUNT OCROTITE DE STAT.

Chișinău – Biserica de lemn , ,Sfânta Treime” din com. Larga – 4 ore.

Biserica , ,Sfânta Treime” din com. Larga – 
Biserica de lemn , ,Sf. Arh. Mihail” din s. Limbenii Vechi – 2 ore 30 min.

Biserica de lemn , ,Sf. Arh. Mihail” din s. Limbenii Vechi – 
Biserica de lemn , ,Sfântul Nicolae” din s. Horodiște – 1 oră 35 min.

Biserica de lemn , ,Sfântul Nicolae” din s. Horodiște – 
Biserica de lemn , ,Sfântul Dumitru” din s. Mândra – 30 min.

Biserica de lemn , ,Sfântul Dumitru” din s. Mândra – 
Biserica de lemn , ,Acoperemântul Maicii Domnului din s. Palanca – 10 min.

Biserica de lemn , ,Acoperământul Maicii Domnului” din s. Palanca – 
Biserica de lemn , ,Sfânta Cuvioasa Parascheva” din s. Hoginești – 30 min.

Biserica de lemn , ,Sfânta Cuvioasa Parascheva” din s. Hoginești – 
Biserica de lemn , ,Adormirea , ,Maicii Domnului”, or. Chișinău – 1 oră 20 min.



Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” face parte din 
complexul muzeal “Muzeul Satului”,  amplasat în aer liber, la periferia 
capitalei.  

Biserica este considerată drept cel mai vechi monument ecleziastic 
dar și cea mai înaltă biserică de lemn din ţară, construită, conform 
arhivelor,  în 1642 din stejarii seculari ai Codrilor din Călăraşi. Potrivit 
specialiștilor de la Muzeul Naţional de Etnografie și Istorie Naturală, 
este unica biserică de acest fel în Republica Moldova, care păstrează 
arhitectura medievală clasică moldovenească de tip nordic, 
apropiindu-se de tradiţia bisericilor de tip bucovinean. 

Istoria acestui monument ecleziastic conţine file de abandon, dar și de 
reînviere. 

Fiind  ridicată în 1642 la Mănăstirea Hârjauca, peste circa 2 secole 
a fost strămutată și din anul 1821 funcţiona drept biserică a satului
 în localitatea Hirișeni, raionul Telenești. Odată cu construcţia unei 
biserici noi din piatră, începând cu 1928 în locaș încetează slujbele 
bisericești.  

Ulterior, a continuat să fie folosită ca paraclis de cimitir, 
fiind practic uitată și abandonată iar în 1998 acoperișul de lemn 
al acesteia, cu o vechime de peste 350 de ani, s-a prăbușit.

În 2009, la iniţiativa Muzeului Naţional de Etnografie și Istorie 
Naturală, biserica a cunoscut o nouă strămutare, de această dată 
în capitala ţării, fiind amplasată în cadrul complexului muzeal “Muzeul 
Satului”. Proiectul de restaurare, derulat în perioada 2009 -2011,
 a fost fidel obiectivului său major - de a păstra la maxim din 
originalitatea bisericii.

Astfel, structura iniţială s-a conservat în proporţie de 75%, rămânând 
intacte 85% din bârnele bisericii originale și 70% din iconostasul 
iniţial al bisericii. Majoritatea icoanelor, care datează din sec. XVII- XIX,  
au fost restaurate, iar acoperișul bisericii a fost reconstruit integral.

La 24 septembrie 2011, Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”, 
a fost redeschisă pentru enoriași.

BISERICA DE LEMN 
“ADORMIREA MAICII DOMNULUI”
din Hrișeni (Chișinău), Muzeul Satului

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 56
Date de contact: (+373) 60 069 707
Facebook: https://www.facebook.com/bisericadelemn.md

BISERICA DE LEMN 
“ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI”
din s. Palanca, r. Călărași 

A fost construită din lemn de zadă în Ucraina, după care a fost 
reamplasată, în 1825, în cimitirul din satul Palanca. În anul 1879, 
pe latura de vest a pronaosului a fost adăugat turnul-clopotniţă 
în două caturi construit în sistem de amnar, spre deosebire de pereţii 
bisericii, care sunt din bârne feţuite în patru dungi. 

Specific pentru astfel de monumente este naosul supraînălţat, acoperit 
cu o cupolă piramidală trunchiată. Ea face parte dintr-un tip vechi de 
biserică care are deasupra naosului o cupolă interioară octogonală 
mare, vizibilă şi la exterior.

Este ultimul exemplar-mărturie a acestui tip de biserică păstrat 
în zona Codrilor, care cândva era foarte răspândit în zona de nord 
a Basarabiei şi în satele moldoveneşti din stânga Nistrului (teritoriul 
actual - raioanele Camenca și Râbniţa), aria lor extinzându-se prin 
Podolia până la mănăstirea Poceaev din Ucraina. În Palanca biserica 
a funcţionat până în 1944. 

În perioada sovietică, Biserica a fost închisă, fapt care a dus  la 
degradarea treptată a acesteia. Printr-o decizie a Ministerului Culturii, 
biserica de lemn a fost restaurată în anul 2010 și mutată lângă Muzeul 
„Casa Părintească” din aceeași localitate. Tot din același an, aici se 
oficiază primul serviciu divin.

Biserica de lemn cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” 
a fost întemeiată în secolul al XVIII. Lăcașul este ridicat pe un 
fundament de piatră și are particularităţi tipologice cu bisericile din 
satele Horodiște și Vorniceni.

Adresa: com. Hârjauca, s. Palanca, r. Călărași  
Date de contact: (+373) 69256733
E-mail: gorevitalii79@mail.ru



Biserica de lemn din s. Mândra, Călărași, cu hramul Sf. Dumitru, datează 
din anul 1927. Iniţial a fost ridicată în satul Rădeni din același raion, fapt 
confirmat în documentul semnat de Mitropolia Basarabiei,  privind 
zidirea bisericii din satul Rădeni. 

Lemnul care a fost folosit la construcţii, a fost de stejar. 
În jurul bisericii s-au păstrat urme de morminte vechi, cu cruci lucrate 
din diverse materiale, confirmând unicitatea bisericii și spaţiului 
de înmormântare, justificând totodată, existenţa în trecut a cimitirului 
din sat.  

Din punct de vedere tipologic, se încadrează perfect în bisericile 
cu plan dreptunghiular, cu pridvor și cu clopotniţă deasupra.
 
Peste un timp, biserica a fost strămutată din satul Rădeni în satul 
Mândra, unde se află până în prezent. 

Aflată pe o colină pitorească în cimitirul străvechi din raza satului, 
împrejmuită cu cruci și pietre funerare medievale, cu inscripţii rămase 
nedescifrate până azi, biserica din bârne de lemn din satul Horodiște, 
raionul Călărași se numără printre cele mai importante monumente 
de istorie și artă naţională. Datorită stilului său arhitectural deosebit, 
pur moldovenesc, biserica rămâne a fi unica de acest tip în ţara noastră.

A fost ridicată în jurul anului 1797, fiind construită din lemn dur 
de stejar și brad,  acoperită cu șindrilă. S-a înălţat pe un loc 
binecuvântat, luând locul unei bisericuţe mai vechi, de pe timpul lui 
Alexandru cel Bun. Conform legendei locului, vechea bisericuţă a fost 
ridicată de răzeșii satului, treptat fiind înconjurată de morminte, care 
păstrează în tăcere istoria satului. 

Biserica a fost renovată doar o singură dată, iar temelia i-a fost 
preschimbată în piatră. 

În interiorul bisericii, dar și pe un perete exterior, pot fi admirate icoane 
foarte vechi, pictate pe lemn și pânză. A avut și o clopotniţă, care a ars 
în 1989 și nu a mai fost restabilită. O perioadă, biserica a fost folosită și 
ca paraclis în cimitir, iar în ultima jumătate de secol, în biserică nu se 
mai ţin slujbe. 

BISERICA DE LEMN 
“SFÂNTUL NICOLAE”
din s. Horodiște, Călărași

Adresa: s. Horodiște, r. Călărași  
Date de contact: (+373) 68 366 858

BISERICA DE LEMN 
“SFÂNTUL DUMITRU”
din s. Mândra, raionul Călărași

Adresa: com. Hârjauca, s. Mândra, r. Călărași
Date de contact: (+373) 69 256 733
E-mail: gorevitalii79@mail.ru



BISERICA DE LEMN 
“SFÂNTA CUVIOASA PARASCHEVA” 
din s. Hoginești, r. Călărași

BISERICA DE LEMN 
“SFÂNTUL ARHANGHEL MIHAIL” 
din s. Limbenii Vechi, r. Glodeni

Adresa: s. Limbenii Vechi, r. Glodeni
Date de contact: (+373) 249 753 333

Adresa: s. Hoginești, r. Călărași 
Date de contact: (+373) 61 004 224, 
                               (+373) 78 875 181

În anul 1789, la Hoginești funcţiona o biserică veche de lemn, 
cu hramul Sfintei Parascheva. 

În 1807, graţie sârguinţei sătenilor, a fost ridicată o nouă biserică 
de lemn cu fundament de piatră, în forma de cruce, ca peste 74 de ani 
să înceapă reconstrucţia prin anexarea unei clopotniţe de lemn. 
Biserica a fost acoperită cu tablă de fier, iar în interior - tencuită
și văruită. Pe dinafară, biserica a fost pardosită cu scânduri de brad 
și vopsită în alb. 

În 1885, odată cu finisarea lucrărilor de reconstrucţie, biserica a fost 
sfinţită din nou, gardul din jurul bisericii fiind împletit din nuiele. 
Biserica avea pământ în gestiune și deţinea o bogată bibliotecă 
ecleziastică (deschisă în 1893). În curtea bisericii se afla un cimitir. 

În iunie 1960 biserica din Hoginești a fost închisă, ca după 30 de ani, 
în urma unei reparaţii capitale, să fie redeschisă.

Biserica de lemn de la Limbenii Vechi a fost zidită în perioada 
1769-1802, fiind un monument cu statut  naţional. 

Biserica este reprezentativă etapei de trecere a formei volumetrice: 
de la cea de tip ţărănesc la cea canonică. De-a lungul timpului, 
structura iniţială - sub formă de corabie, a fost modificată în formă 
de cruce.

Biserica a avut de suferit în perioada exproprierii sovietice, 
când s-a dat foc iconostasului, icoanelor și cărţilor bisericești, 
fiind transformată într-un muzeu. 

În 1988, la iniţiativa creștinilor din sat, biserica a fost redeschisă. 
În 2003, după numeroase reconstrucţii, biserica a trecut printr-o 
restaurare capitală, în urma căreia s-a păstrat foarte puţin 
din originalitatea iniţială a bisericii.



BISERICA DE LEMN 
“SFÂNTA TREIME” 
comuna Larga, raionul Briceni

Biserica de lemn "Sfânta Treime" din comuna Larga este un monument 
de arhitectură,  ridicat în 1897 de către boierul Nicolae Krupenski.  
               
Amplasată strategic, biserica de lemn  constituie o atracţie turistică 
în circuitul regional împreună cu Casa Muzeu „Grigore Vieru” din satul 
Pererâta, peștera „Emil Racoviţă” din satul Criva, iar la 2 km de biserică 
este amplasat Parcul „Pavlovca” – monument de arhitectură 
peisagistică cu conacul boierului Krupenski ( alături de satul Larga). 
După arhitectura sa, biserica nu cunoaște nici o analogie.
 
Iniţial, a fost amplasată la marginea satului, iar ulterior a fost strămutată 
pe cel mai înalt loc din Larga. În anul 1897 a fost săvârșită  prima 
liturghie, slujbele oficiindu-se inclusiv în perioada sovietică - un caz 
de rară excepţie.  Picturile au fost realizate de un pictor din regiunea 
Hotin, Ucraina, autograful căruia poate fi regăsit și până în prezent pe 
mai multe icoane. Ultima dată a fost restaurată în anul 1994. 

Аre planul alcătuit sub semnul crucii din trei parţi, caracteristic pentru 
bisericile de la sfârșitul secolului XIX. Naosul se extinde spre nord 
și sud prin două ercheze în formă de paralelipiped. Altarul are forma 
unei jumătăţi de octogon. Biserica se face remarcată și printr-un  decor 
ornamental bogat, constituit din elemente trаfаrаtе.
  
Executată din lemn, nu pot rămâne neobservate cele 6 turle, cea 
principală având o înălţime de 32 metri. La moment, biserica se află 
în lucrări de restaurare, preconizate pentru perioada august 2020-2021, 
proces realizat de o echipă de arhitecţi din Ucraina.

Adresa: comuna Larga, raionul Briceni
Date de contact: (+373) 69 255 104, (+373) 60 640 401
E-mail: primaria@larga.md
Web: http://larga.md/



bd. Ștefan cel Mare, 83 Chișinău, 
Republica Moldova

1. Moldova Tourist Information Center

www.facebook.com/MoldovaInfoCenter

Chișinău:

Chișinău Airport, arriving hall
2. Tourist INFO Airport

mun. Tiraspol, str. Sovietică, 135
Tourist Information Center
Tiraspol:

mun. Comrat, str. Tretiakov, 36
Gagauzia Tourist Information Center
Comrat:

CENTRE 
DE INFORMARE 
TURISTICĂ:


