
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2018 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele 

Membru corespondent, doctor habilitat Mariana Şlapac 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de 

cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0  

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  

Articole în alte reviste editate în străinătate 4 

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 1 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri 1 

Participarea la foruri ştiinţifice 4 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate (însemne heraldice) 27 

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte) 

A fost investigată, sub aspect comparatist, arhitectura de apărare a Ţării Moldovei. În baza unui 

vast material documentar a fost reconstituit tabloul de ansamblu al arhitecturii militare din 

Moldova istorică, accentul fiind pus pe relevarea raporturilor între sursă şi „recipient”. A fost 



completată de asemenea baza de date a arhitecturii fortificate din Europa de Sud-Vest cu noi 

informaţii. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 5 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri 

 etc.  

 

Diploma de onoare a Preşedintelui Republicii Moldova 

Medalia „Pentru cooperare” a Departamentului Trupelor de Carabineri al MAI 

Diploma Institutului Patrimoniului Cultural 

Premiul Academiei Române „M. Kogălniceanu” pentru monografia „Cetăţi bastionare din Moldova (sf. 

sec. XVII – mijl. sec. XIX)” 

VIII. Alte activităţi  

 

- Activitatea de creaţie 

Elaborarea stemei şi drapelului oraşului Străşeni (în colaborare cu  S. Andrieş-Tabac) 

Elaborarea stemei şi drapelului orăşelului Biruinţa (2 variante) (în colaborare cu  S. Andrieş-Tabac şi Iu. 

Caminschi). 

Reconstituirea ştiinţifică a steagului lui Ştefan cel Mare purtat în timpul luptei de la Baia (în colaborare cu   

S. Andrieş-Tabac) 

Reconstituirea ştiinţifică a steagului lui Ştefan cel Mare purtat în timpul omagiului de vasalitate de la 

Colomeea (în colaborare cu  S. Andrieş-Tabac) 

Elaborarea stemei şi drapelului oraşului Cantemir (în colaborare cu  S. Andrieş-Tabac) 

Elaborarea stemei şi drapelului satului Ghindeşti, raionul Floreşti (în colaborare cu  S. Andrieş-Tabac) 

Elaborarea stemei şi drapelului satului Podul Lung, comuna Sipoteni, raionul Călăraşi (în colaborare cu  

S. Andrieş-Tabac şi Iu. Caminschi) 

Elaborarea stemelor şi drapelelor sectoarelor mun. Chişinău (Centru, Râşcani, Botanica, Ciocana, 

Buiucani) (în colaborare cu  S. Andrieş-Tabac, A. Gaidaşenco ş.a.) 

Elaborarea stemei mari cu tenanţi şi a drapelului mun. Chişinău în baza stemei elaborate de Gh. Vrabie 

(în colaborare cu  S. Andrieş-Tabac, A. Gaidaşenco ş.a.) 

Elaborarea ecusonului de mânecă şi a medaliei pentru batalionul cu destinaţie specială „Scorpion” a MAI 

(în colaborare cu  S. Andrieş-Tabac şi Iu. Caminschi) 



Elaborarea broderiei de guler şi mânecă pentru uniforma Gărzii de Onoare a MAI (în colaborare cu  S. 

Andrieş-Tabac şi D. Racoviţă) 

 

- Avize 

Aviz referitor la lucrarea de doctor habilitat a doamnei Liliana Condraticova „Evoluţia prelucrării 

artisitice a metalelor în Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea)” 

Aviz referitor la lucrarea de doctor habilitat a domnului Nicolai Metlenkov „Динамика архитектурного 

метода”, Moscova 

Aviz referitor la lucrarea de doctor habilitat a domnului Andrej Krasnozhon „Эволюция 

долговременной фортификации и историческая топография городов Северо-Западного 

Причерноморья в начале XV – в конце XVIII вв.”, Odesa  

 

- Activitatea de popularizare a ştiinţei 

3 interviuri pentru Radio Moldova 

1 interviu pentru filmul documentar al Băncii Naţionale dedicate noilor monede moldoveneşti (regizor 

Leontina Vătămanu), 28 februarie 2018 

1 articol de puplarizare a ştiinţei în revista „Literatura şi Arta” 

 

- Activităţi obşteşti legate de domeniul ştiinţei 

 

Preşedinte al Consiului ştiinţific specializat referitor la susţinerea tezei de doctor habilitat a doamnei 

Liliana Condraticova 

Preşedinte al Consiului ştiinţific specializat referitor la susţinerea tezei de doctor habilitat a doamnei 

Iraida Ciobanu 

 

Preşedinte al Consiului ştiinţific specializat referitor la susţinerea tezei de doctor habilitat a doamnei 

Tatiana Raşchitor 

 

Membru al câtorva seminare ştiinţifice referitor la discuţia tezelor de doctor şi doctor habilitat din 

Republica Moldova 

 

Redactor-şef al revistei „Arta. Seria Arte vizuale” 

 

Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 

 

Preşedinte al Comisiei de experţi ANACEC 

 

Membru al Comisiei specializate de la Banca Naţională 

 

 

Semnătura                                                                                        ŞLAPAC Mariana 


