FIŞA
raportului de activitate în anul 2020 pentru membrii titulari,
membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM
M.c., dr. hab. ŞLAPAC Mariana, Secţia Ştiinţe sociale, economice, umanistice şi arte
II. Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare)
Executor al proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor de cercetări proiectelor
bilaterale, internaţionale (conform Anexei 1)
Anexa 1.
1. Program de Stat (2020–2023)
Nr./o Cifrul proiectului
Denumirea proiectului

Perioada de
realizare
a 2020–2023

1.

20.80009.1606.12

„Dimensiunea identitară
artelor din Republica Moldova
ca factor activ al dezvoltării
durabile a societății în
contextul
dialogului
intercultural European” (1
normă), cond. proiect dr. hab.
Victor
Ghilaş,
Institutul
Patrimoniului Cultural al
MECC

2.

20.80009.1606.19

„Cultura promovării imaginii 2020-2023
orașelor
din
Republica
Moldova prin intermediul artei
și mitopoeticii” (0,25 normă),
cond. proiect dr. hab. Aliona
Grati, Universitatea de Stat a
Moldovei

2. Proiecte bilaterale
Nr./o
Cifrul proiectului
bilateral

3. Proiecte multilaterale
Nr./o
Cifrul proiectului

Director/ executor
al proiectului
Executor
al
proiectului

Executor
proiectului

al

Denumirea proiectului

Perioada de
realizare

Director/executor
al proiectului

Denumirea proiectului

Perioada de
realizare

Director/executor
al proiectului

III. Activitatea în anul de referință (date statistice)
Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Capitole în monografii naționale/internaționale
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria A+
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria B +
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în alte reviste naționale neacreditate
Articole de popularizare a științei
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Articole în culegeri internaționale
Articole în culegeri naționale
Articole în materiale ale conferințelor internaționale
Articole în materiale ale conferințelor naționale
Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:
în străinătate / în Republica Moldova
Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale
Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare
internațională
Numărul de cereri de brevetare prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

1
1
2

2
1
6
1

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)

În urma cercetării diferitor categorii de izvoare scrise (cronici, documente oficiale şi
private, relatări de călătorie), documente cartografice, iconografice şi grafice, publicate şi
inedite, ce ţin de cetatea şi oraşul Chilia în perioada medievală, au fost obţinute date noi
referitoare la contextul istoric, arhitectral şi urbanistic. Ca urmare a reexaminării
ipotezelor existente privind localizarea aşezărilor Chilia şi Licostomo în Evul Mediu a fost
stabilită cea mai verosimilă ipoteză. În circuitul ştiinţific au fost introduse informaţii noi
privind activitatea constructivă defensivă a constructorilor otomani în Principatul
Moldovei. Prin prisma castelologiei comparate au fost investigate principalele modele ale
programelor fortificate medievale care circulau în spaţiul euro-asiatic, ajungând şi în Ţara
Moldovei.
A fost conturată imaginea arhitectural-urbanistică a oraşului Chişinău în perioada
medievală, interbelică, sovietică şi postsovietică cu evidenţierea celor mai reprezentative
monumente şi obiective de arhitectură.

V. Activitate didactică
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute
- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

2

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor
secției
Numele şi
Instituţia de
Pretendentul,
Teză de
prenumele
învățământ superior
Titlul tezei
doctorat/postdoctorat
conducătorului
Teză de masterat
.
VI. Activitate managerială

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe
portaluri specializate etc.).
Ordinul „Bogdan I Întemeietorul”
Medalia „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Medalia „Crucea heraldică” a Preşedinţiei Republicii Moldova
Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică
Nr.
Denumirea expoziţiei, târgului
Participanţii
d/o

Tematica
prezentărilor

Distincţii
obţinute

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de
susținere a tezelor
nr
Numele, prenumele
Evenimentul (conferință,
Perioada
Calitatea (membru,
consiliu de susținere etc.)
președinte ș.a.)
1
ŞLAPAC, Mariana
Susţinerea tezei de doctor a 2020
Membru al
domnului Vladimir Cravcenco
Consiliului
cu tema: „Grafica de carte
ştiinţific
pentru copii din Republica
Moldova”
(3
septembrie
2020).
2

ŞLAPAC, Mariana

Susţinerea tezei de doctor a 2020
doamnei Liliana Platon cu
tema: „Grafica de şevalet din
Republica Moldova” (26 iunie
2020).

Membru al
Consiliului ştiinţific

3

ŞLAPAC, Mariana

Seminarul ştiinţific de profil la 2020
specialitatea 651.01 – Teoria şi
istoria artelor plastice şi la
specialitatea 651.02 – Teoria şi
istoria arhitecturii.

Preşedinte al
Seminarul ştiinţific
de profil

4

ŞLAPAC, Mariana

Consiliul Şcolii Doctorale 2020
Ştiinţe umaniste din cadrul
Consorţiului
Naţional
administrat de către USM.

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
nr
Numele, prenumele
Revista
1.

ŞLAPAC, Mariana

ARTA. Seria Arte vizuale, Arte plastice,
Arhitectură. Serie nouă
IX. Participări la foruri științifice:

Manifestări științifice internaționale (în străinătate)
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara
1. ŞLAPAC, Mariana, m.c., XXIX Мiжнародна
dr. hab.
конференцiя «Новi
дослiдження пам’яток
козацької доби в Українi»,
Nijin, Ucraina

2.

ŞLAPAC, Mariana, m.c.,
dr. hab.

3.

ŞLAPAC, Mariana, m.c.,
2.dr. hab.

Membru al
Consiliului Şcolii
Doctorale

Calitatea (membru,
redactor, referent)
Redactor-şef

Perioada
desfășurării
evenimentului
16-17
septembrie
2020

Titlul
comunicării/raportului
susținut
Турецкие
архитекторы и
инженеры –
строители крепостей
Молдавского
княжества

Simpozionul internaţional
„Monumentul. Tradiţie şi
viitor”, Ed. a XXII-a, Iaşi,
România

8-10
octombrie
2020

Cetatea Chilia în
documentele
topografice întocmite
de inginerul François
Kauffer

V Міжнародна науковопрактична конференція
«Південь України у
вітчизняній та
європейській історії».
Odesa, Ucraina

17-18
septembrie
2020

Средневековый
Кишинев. Историкоархитектурные
аспекты

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova)
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Perioada
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
desfășurării
organizatoare/țara
evenimentului)
1. ŞLAPAC, Mariana, m.c., Conferinţa ştiinţifică
28-29 mai 2020
dr. hab.
internaţională „Patrimoniul
cultural: cercetare,
valorificare, promovare”. Ed.
A XII-a, Chişinău
2.

ŞLAPAC, Mariana, m.c.,

Conferinţa ştiinţifică

29-30

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut
Modele externe
preluate de
arhitectura defensivă
medievală din Ţara
Moldovei
Din nou despre

internaţională „Istorie,
arheologie, muzeologie” a
Muzeului Naţional de Istorie
a Moldovei. Ed. a XXX-a,
Chişinău

dr. hab.

3.

ŞLAPAC, Mariana, m.c.,
1.dr. 1hab.

octombrie 2020

Conferința
științifică 22-23
internațională „Patrimoniul septembrie
cultural de ieri – implicaţii 2020.
în patrimoniul cultural de
mâne”. Ediția a II-a.
Chişinău,

Manifestări științifice naționale
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara
1. ŞLAPAC, Mariana, m.c., Conferința Științifică
dr. hab., Ceastina, Alla,
Națională „Valentina Rusudr.
Ciobanu – 100 de ani de la
naştere”, Chişinău

Manifestări științifice cu participare internațională
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara

localizarea Chiliei
medievale

Planuri urbanistice
ale oraşului
Chişinău

Perioada
desfășurării
evenimentului
30 noiembrie
2020.

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut
Unique documents
and photographs
from the personal
fund of the artist
Glebus Sainciuc in
the National Archive
of the Republic of
Moldova

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media

Nr
d/o
1.

Nume, prenume
ŞLAPAC, Mariana

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Emisiunea
Subiectul abordat
IPNA „Teleradio-Moldova” / Radio
Moldova, 13 octombrie 2020,
manifestarea la Muzeul oraşului
Chişinău în cadrul proiectului
științific „Cultura promovării
imaginii orașelor Republicii
Moldova prin intermediul artei și
mitopoeticii”, dedicată hramului
oraşului Chişinău

Specificul
noilor
însemne
heraldice ale oraşului Chişi-nău

2.

ŞLAPAC, Mariana

IPNA „Teleradio-Moldova” / Radio Noile steme ale
Moldova, 13 octombrie 2020
oraşului Chişinău

sectoarelor

3.

ŞLAPAC, Mariana

IPNA „Teleradio-Moldova” / TV Noile steme ale
Moldova 1 / Emisiunea „Mesager”, oraşului Chişinău
13 octombrie 2020

sectoarelor

4.

ŞLAPAC, Mariana

IPNA „Teleradio-Moldova” / Radio Prezentarea
noii
apariţii
Moldova,
Emisiunea
„Album editoriale
„Castelologia
duminical”, 16 octombrie 2020
comparată.
Arhitectura
de
apărare a Ţării Moldovei între
Occident şi Orient”

nr
d/o
1

Nume, prenume
ŞLAPAC, Mariana
TOFAN, Eugenia

Articole de popularizare a științei
Ziarul, publicația online
https://asm.md/mc-mariana-slapacsavantii-sunt-foarte-stimati-tarile-careconstientizeaza-ca-fara-stiinta-nu

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii
Numele, prenumele
Realizare, data, lucrarea
autorului
ŞLAPAC, Mariana
Film-prelegere „Cetatea Chişinăului”,
coord. GRATI Aliona, 1 decembrie 2020
https://dialogica.asm.md/multimedia/

Titlul articolului
Savanții sunt foarte stimați
în ţările care
conștientizează că fără
știință nu există educație,
fără educație nu există
cultură, iar fără cultură nu
există civilizaţie

Implementarea
Familiarizarea publicului larg cu
informaţii noi referitoare la apărarea
Chişinăului în Evul Mediu

ŞLAPAC, Mariana,
CEASTINA, Alla

Film-prelegere „Arhitectura interbelică a
Chişinăului”, coord. GRATI Aliona, 1
decembrie 2020
https://dialogica.asm.md/multimedia/

Familiarizarea publicului larg cu
informaţii noi referitoare la
arhitectura interbelică a oraşului
Chişinău

ŞLAPAC, Mariana,
ANDRIEŞ-TABAC,
Silviu,
GAIDAŞENCO,
Andrei

Realizarea stemei şi drapelului satului
Şaptebani
Realizarea stemei şi drapelului oraşului
Cahul

Dotarea cu însemne heraldice a
localităţilor Şaptebani şi Cahul

ŞLAPAC, Mariana

Realizarea stemei şi drapelului Palatei
obşteşti de pe lângă ombudsmanul
Guvernului oraşului Moscova, Rusia

Dotarea cu însemne heraldice a unei
organizaţii obşteşti de pe lângă
Guvernului oraşului Moscova, Rusia

XII. Alte activităţi

Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării al Republicii
Moldova

Consultanţă, colaborare internaţională, evaluare ştiinţifică
profesională (profilul „umanistic”)
ŞLAPAC, Mariana, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al
Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării al Republicii Moldova

Preşedinţia Republicii
Moldova

ŞLAPAC, Mariana, vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de
Heraldică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Agenţia Naţională de
Asigurare a Calităţii în
Educaţie şi Cercetare
Banca Naţională a Republicii
Moldova

ŞLAPAC, Mariana, membru al Comisiei de experţi la Ştiinţe
umaniste

Universitatea Tehnică a
Moldovei
Academia de Arhitectură şi
Construcţii din Rusia

ŞLAPAC, Mariana, preşedinte al examenului de licenţă la
specialitatea „Design interior”
ŞLAPAC, Mariana, membru al Colegiului de redacţie al revistei
„Архитектура и строительство России”, Moscova, Rusia
ISSN 0235-7259

Beneficiarul

ŞLAPAC, Mariana, membru al Comisiei pentru selectarea
tematicilor și designelor grafice ale monedelor jubiliare și
comemorative a Băncii Naţionale din RM referitor la concursul
naţional privind moneda „Medicul meu – eroul meu”

Stat
de ŞLAPAC, Mariana, membru al Colegiului de redacţie al revistei
Construcţii, Academiei de Stat de Arhitectură şi Construcţii «Вестник
Одесской государственной академии строительства и
архитектуры», Odesa, Ucraina
ISSN 2415-377Х
Academia Română
ŞLAPAC, Mariana, membru al Colegiului de redacţie al revistei
Academiei Române „Historia Urbana”, Bucureşti-Sibiu, România
ISSN 1221-650X
Academia
Arhitectură
Odesa

de
şi

UNESCO

ŞLAPAC, Mariana, expert internaţional ICOFORT de pe lângă
UNESCO din partea Republicii Moldova

ICOMOS Moldova

ŞLAPAC, Mariana, vicepreşedinte

Biblioteca Municipală „B.P. ŞLAPAC, Mariana, membru al Consiului ştiinţific al revistei
Hasdeu”,
„Dialogica”, Chişinău
Secția de Științe Sociale, E-ISSN 1857-2537
Economice, Umanistice și Arte
a Academiei de Științe a
Moldovei,
Universitatea de Stat a
Moldovei

Secţia
Ştiinţe
sociale, ŞLAPAC, Mariana, membru al biroului
economice, umanistice şi arte
a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei
Academia de Ştiinţe a ŞLAPAC, Mariana, membru al Comisiei de acordare a Premiului
Moldovei
AŞM la compartimentul „Literatură”

XIII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2)

Anexa 2. Model de completare a listei lucrărilor
Monografie:
ŞLAPAC, M. Castelologia comparată. Arhitectura de apărare a Ţării Moldovei între Occident şi Orient. Chişinău:
ARC, 2020. 459 p. ISBN 978-9975-0-0388-9.
Manual:
Capitole în monografii:
Articol din revista cu factor de impact:
Articol din alte reviste internaționale:
Articole din reviste naţionale: Categoria A, B, B+, C.
ŞLAPAC, M. Modele preluate de arhitectura militară medievală din Principatul Moldovei. În: ARTA. Seria
Arte vizuale, Arte plastice, Arhitectură. Serie nouă. Vol. XXX, nr. 1. Chişinău, 2020, p. 5-14. ISBN 978-9975-95351-1. doi.org/0.5281/zenodo.3938019.
ŞLAPAC, M. Clădirea Parlamentului Republicii Moldova. În: Dialogica. Revistă de studii culturale și
literatură. An II, nr. 2, 2020, p. 103-110. E-ISSN 1857-2537.
ŞLAPAC, M. Arhitectura Chişinăului interbelic. În: Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură”. An II,
nr. 3, 2020, p. 50-62. E-ISSN 1857-2537.
Articole în culegeri și materiale ale conferințelor (naţionale/internaţionale):
ШЛАПАК, М. Декоративные мотивы с охранными свойствами в крепостях средневековой Молдавии.
În: Научное издание. Великое искусство, великая мысль – поклонение красоте: материалы 22-й
Международной научно-практической конференции. 2019 / ред. кол. : Е.Г. Петренко (гл. ред.), К.В. Гилевич,
М.Л. Линник (и др.); сост. Е.Г. Петренко, М.В. Попова: Одес. Дом-Музей им. Н.К. Рериха. Одесса:
Астропринт, 2020, c. 231-247. ISBN 97I-966-927-630-8.
ШЛАПАК, М. Турецкие архитекторы и инженеры – строители крепостей Молдавского княжества. În:
Новi дослiдження пам’яток козацької доби в Українi. Збiрник наукових статей. Присвячується 400-річчю
заснування Ніжинського реєстрового козацького полку та 395-річчю надання Ніжину Магдебурзького права.
Випуск 29. Нiжин, 2020, p. 422-425. ІSSN 2078-0850.
ШЛАПАК, М. Средневековый Кишинев. Историко-архитектурные аспекты. În: Південь України у
вітчизняній та європейській історії. Присвячується 90-річчю Одеської державної академії будівництва та
архітектури. Mатеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 вересня 2020 р., м. Одеса) /
ред. кол.: B.Л. Цубенко, A.B. Kовров, B.М. Хмарський [та ін.]. Oдеса: Eкологія, 2020, p. 40-45. ISBN 978617-78-67-03-5
ŞLAPAC, M. Din nou despre citadela Cetăţii Albe, În: Materialele conferinței „Patrimoniul cultural:
cercetare, valorificare, promovare”. Ed. a XII-a. Chișinău, 28–29 mai 2020, p. 104-112. ISBN 979-0-3480-0426-6,
ISBN 978-9975-52-216-8.

Rezumate la conferinţe
ŞLAPAC, M. Modele externe preluate de arhitectura defensivă medievală din Ţara Moldovei. În: Conferinţa
ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Ed. a XII-a. Programul şi
rezumatele comunicărilor. Chişinău, 28-29 mai 2020, p. 39.

ŞLAPAC, M. Cetatea Chilia în documentele topografice întocmite de inginerul François Kauffer. În:
Simpozionul internaţional „Monumentul. Tradiţie şi viitor”. Ed. a XXII-a. Program. Iaşi, 8-10 octombrie 2020, p.
11-12.
ŞLAPAC, M. Din nou despre localizarea Chiliei medievale. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Istorie,
arheologie, muzeologie” a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Ed. a XXX-a. Program, rezumatele
comunicărilor. Chişinău, 29-30 octombrie 2020, p. 44. ISBN 978-9975-87-736-7.

Data completării fișei 12.01.2021
Semnătura

