


Parohul Bisericii  
(începând cu 15.07.2010, decretul mitropolitan nr. 01-01/047):  

Preot. Dr. Maxim MELINTI 

 Studii superioare: 

1998-2003: Academia de Teologie Ortodoxă 

din Moldova (Licenţiat în teologie). 

2003-2004:  Universitatea de Stat  

din Moldova (Magistru în istorie). 

2005-2008: Universitatea de Stat  

din Moldova (Doctor în istorie). 

Studii de specializare: 

Iaşi (România), Regensburg (Germania), Atena 

(Grecia). 



 Prezenţa în spaţiul virtual: 

Reţele de socializare 

 

 

 

 

www.biserica-ghidighici.md 

www.pater-maximus.blogspot.com 

www.bisericadupagratii.blogspot.com 
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 Şcoală  de pictura “ZOGRAFOS” 

 Începând cu 13 aprilie 2013, fiecare sâmbăta, între orele 14.00-16.00, în incinta 

parohiei noastre activează şcoală de pictură, pe care o frecventează  circa 20 de 
copii. 

 Toate rechizite, precum şi studiul este gratuit. 

 Lecţii desfășoară Vadim ŢÎGĂNAŞ,  

 Igor TALMACI, absolvenţi al Academiei de Arte. 

 Tot aici au loc lecţii psihologice, coordonate 

 de psihologul pentru copii – Maria Mereacre. 

 

 

 



Participare la concursuri naţionale 
2014: Concurs “Viața cu HIV/SIDA!”, organizat de  A.O. “Alternativa” 

 

 

 

 

 

 

2015: Concurs ”Dialog Intercultural în Moldova”, organizat de Consiliul Naţional al 
Tineretului din Moldova. 

 

 



 Asistenţa deţinuţilor  
Din 25 ianuarie 2012, preotul Maxim Melinti desfăşoară activitate misionară în 
calitate de capelan în Penitenciarul nr. 16-Pruncul, unde oficiază serviciul divin, 
discută cu deţinuţi, oferind  sprijin spiritual şi cel umanitar. 

Informaţie este reflectată pe un blog, administrat  

de către părintele Maxim: bisericadupagratii.blogspot.com 

 

 

 



 Proiectul “La toate familii Biblia în dar – în casele 
noastre dumnezeiescul har!” 

Oferirea gratuită a Evangheliei familiilor care au primit Taina 
Sfintei Cununii sau Botezul în parohia Ghidighici 

 

 



Lecţii de catehizare pentru adulţi 
Începând cu 9 martie 2014 în biserica noastră se desfăşoară duminical 
lecţii pentru adulţi. În cadrul acestor lecţii se vorbeşte despre învăţătura 
Bisericii, despre sfintele taine, slujbele divine, se studiază Sfânta 
Scriptura.  



Lecţii publice în parohia Ghidighici 
Periodic în parohia noastră vin preoţi, istorici, teologi, scriitori, oferindu-

ne lecţii pe diverse teme. Tot aici au loc prezentări de cărţi. 

 

 



Activitatea editorială 
 Duminical parohia Ghidighici oferă gratis 

creştinilor noştri câte un buletin misionar 

„Glasul Duminical”, care conţine lectura 

duminicală şi anumite tâlcuiri, iar trimestrial 

revista „NEPSIS” şi supliment pentru copii 

„Zîmbetul”. 

Toate publicaţii sunt introduse în baza virtuală 

a publicaţiilor periodice ISSUU. 

Revista „NEPSIS” este înregistrată la 

Ministerul Justiţiei al RM şi Camera Naţională 

a Cărţii cu codul ISSN.  



 Colectare de sânge 
Anual, cu prilejul marcării Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, Parohia 

Ortodoxă Ghidighici în parteneriat cu Centrul Naţional de Transfuzie a 

Sângelui organizează un evenimentul public de celebrare a Zilei Mondiale a 

Donatorului de Sânge cu genericul “Donează sânge! Dăruiește o picătură 

din viață”.   

 
 

 



Acordarea ajutorului umanitar  

familiilor  vulnerabile din Ghidighici 

 



Mese caritabile pentru copii din familii vulnerabile din 
Ghidighici şi copii orfani din cadrul şcolii-internat din 

Chişinău 

 

 



 Prevenirea HIV/SIDA 
18 aprilie 2011 – Seminarul cu societate civilă, APL și angajaţii 

parohiilor Vatra, Cojușna, Bâc, Sireţi și Grătiești: 

 “HIV/SIDA – Deminuarea efectelor negative psihologice”,  

Primăria or. Vatra 

 

 

 



13 mai 2011 – Seminarul cu elevii  claselor gimnaziale și cadrul 
didactic  din or. Vatra și s. Ghidighici: 

“Viaţa cu HIV-Viaţa printre oameni”,  
Gimnaziul nr. 79 din s. Ghidighici 

 

 

 



15 mai 2011 – Ziua comemorarii persoanelor decedate de HIV/SIDA 
Flash-mob în curtea bisericii din satul Ghidighici 

"Aprinde lumina în inima ta“ 

 

 



20 mai 2012 - Ziua comemorarii persoanelor decedate de HIV/SIDA 

Flash-mob cu biciclete: Ghidighici-Chişinău 

40 de tineri, participanţi din Ghidighici şi Vatra 

 



17 noiembrie 2011 – Seminarul cu societate civilă, APL, elevii liceului 
și cadrul didactic “Viaţa cu HIV – Viaţa printre oameni”,  

Liceul Teoretic, or. Bubuieci 

 

 



18 mai 2012 – Seminarul cu societate civilă, APL, elevii liceului și 
cadrul didactic din or. Cojușna: 

“Viaţa cu HIV – Viaţa printre oameni”,  
Casă de Cultură, or. Cojușna 

 



5 septembrie 2012 – Seminarul cu societate civilă, APL, elevii 
liceului și cadrul didactic din s. Grătiești: 
“Viaţa cu HIV – Viaţa printre oameni”,  

Liceul Teoretic, s. Grătiești 



14 septembrie 2012 – Seminarul cu societate civilă, APL, angajaţii 
bisericii, elevii liceului și cadrul didactic din or. Durlești: 

“Viaţa cu HIV – Viaţa printre oameni”,  
Liceul Teoretic  ”Hyperion”, or. Durlești 

 

 



15 noiembrie 2013 – Lecţia despre modul sănătos de viaţă  
cu studenţii Academiei de Muzica, Teatru și Arte plastice 

În contextul Săptămânii Tineretului, sub  
egida Ministerului Educaţiei, alături de  
Arcadie Astrahan (PNUD), Ștefan Gheorghiţă  
(Centru Naţional de Sănătate Publică),  
ONG “Mamele pentru Dreptul la Viaţă”,  
“Iniţiativa Pozitivă” şi alte organizaţii.  

 

 

 

 



1 decembrie 2013 – Marcarea Zilei mondiale de combatere  a 
HIV/SIDA, Parohia Ghidighici 

 



Alte acţiuni legate de problema HIV/SIDA 

În parteneriat cu diferite ONG-uri am 
participat la lansarea programelor și pliantelor 
informative în vederea reducerii stigmatizării 
persoanelor cu HIV și promovării principiilor de 
de bază ale relaţiilor trainice și sănătoase ca 
abstinenţă și fidelitate. 



18 mai 2014: Acţiunea de informare către Ziua Pomenirii Persoanelor 
decedate de SIDA,  

organizată de Parohia Ortodoxă Ghidighici 

 



 Prevenire și combaterea TUBERCULOZEI 
21 martie 2012 – Seminarul “Fără tuberculoza în viaţă – pentru o 

tinereţe sănătoasă”, Gimnaziul nr. 79, Ghidighici 

 



24 martie 2012 – Flash-mob anti-tuberculoza  

în scuarul Catedralei Mitropolitane 

 



11 mai 2012 – Seminarul “Fără tuberculoza în viaţă – pentru o 
tinereţe sănătoasă”, Liceul Vatra 

 

 



Acordarea ajutorului material familiilor afectate de tuberculoza 

 



• Prevenirea şi combatea violenţei 
26 noiembrie 2013 – Seminarul “Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă 

de violenţă”, Parohia Ghidighici 

 

 



Activitatea Ecologică 
Instalarea în incinta bisericii noastre boxei pentru 

colectarea bateriilor uzate, 17.02.2013 

 



Confecţionarea căsuţelor cu hrană pentru păsări din 
sticle de plastic, 28.12.2014 

 

 



Activitatea sportivă 
Pelerinaj sportiv-ecologic cu biciclete  11.08.2012 

 Traseul: Ghidighici-Mănăstirea Căpriana-Ghidighici 

 20 de participanţi 

 Distanţa: 74 km (dus-întors) 

 



Pelerinaj sportiv-ecologic cu biciclete  21.06.2014  

 Traseul: Ghidighici-Mănăstirea Sireţ-Ghidighici 

 12 de participanţi 

 Distanţa: 26 km (dus-întors) 

  



Promovarea modului sănătos de viaţă 

2014: Cei mai activi tineri din parohia Ghidighici au primit în 
dar câte o minge de fotbal 

 



Distincţii și menţiuni 
 Premiul „PANGLICA ROȘIE”,  

„pentru implicarea excepţională și merite deosebite în cadrul 
răspunsului naţional la HIV/SIDA pe parcursul anului 2011”. 

Chișinău, 1 decembrie 2011 

 

 

 

 

 



 Diploma de participare la Festivalul Voluntarilor, 
organizat de Misiunea Catolică Religioasă Caritas-Moldova, 

Chișinău, 21.09.2013 

 

 



Premiul la Festivalul Voluntarilor,  

ediţia XI “Jos pălăria în faţa voluntarilor” 
La data 8 decembrie 2013, în cadrul 

"Festivalului Voluntarilor", Parohia Ortodoxa 
Ghidighici a fost desemnată cea mai activă 
ogranizaţia care promoveaza voluntariatul şi 
decernată cu premiul de gradul I.  



Menţiuni pentru activitate în penitenciare 
 

23 decembrie 2014:  

Cruce “Pentru merite”, clasa II, 

 din partea Ministrului de Justiţie 



Diplome de onoare 

Diploma din partea Ministrului de Justiţie, 2014 Diploma din partea Şefului 

Departamentului Instituţiilor 

Penitenciare, 2014 



Voluntariat 
 Programul RAI(Responsabil-Activ-Implicat)  

Acest program are ca obiectiv să mobilizeze  

mai mulţi voluntari de toate vârstele  

pentru o activitate mai eficientă a parohiei noastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinerii noștrii în acţiune –  

Serbarea Zilei  

Mondiale a Copilului 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa noastră 



Sărbători şi evenimente  
cultural-spirituale 

Scenete de Crăciun şi Paşti în incinta Gimnaziului nr. 79, Ghidighici 
  



Ziua Mondială a Copilului (2013,2014) 



Ziua Familiei Creştine  

(2014, 2015) 
Anual, în Parohia noastră are loc serbarea 

Zilei Familie Creştine. Cu aceasta ocazie 
sunt invitate familii care marcează în acest 
an aniversarea căsătoriei. Familii omagiale 
vin la biserică, se spovedesc şi se 
împărtăşesc. Iar la finalul sfintei liturghii 
primesc în dar cărţi duhovniceţti şi câte 
un buchet de romăniţe - simbolul 
sărbatorii. Toţi enoriaşii intonează 
tradiţionalul "Mulţi ani traiască!". 

 





1 Octombrie – Ziua Internaţională  
a Persoanelor în Etate 



Duminica Femeilor Mironosiţe 

 



Proiect nou: 

Centrul de Caritate, Credinţă şi Cultură  

„INSULA FERICIRII” 

 



Centrul va include: 

Cantina socială  

Centrul de zi pentru copii vulnerabili şi vârstnici  

Brutăria socială 

Curăţătorie socială 

Bibliotecă publică 

Sală de conferinţe 

Clase pentru studii 

Cameră pentru mame şi copii 

Muzeul istorico-arheologic bisericesc 

Şcoală de Pictură 

Centrul Media (radio, tv, editură, tipografie) 

  

 


