
F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii titulari  

şi membrii corespondenţi ai AŞM 

 

I.Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 

Membru corespondent Şlapac Mariana SSEUA 

 

II. Activitate ştiinţifică 

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

proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale, instituționale 

 

III. Rezultate ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute 

(Springer etc.) 
 

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 1          (0,03) 
Articole în alte reviste editate în străinătate 2 
Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B 2 

Articole în reviste naţionale, categoria B +  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate 2 

Articole de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Articole în culegeri internaționale 1 

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale  
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice 

internaționale 
6 

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naționale 3 
 

Activitate inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărâri pozitive obţinute  
Numărul de brevete obţinute  
Numărul de brevete implementate 

 
 

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

Castelologia comparată impune un demers modelator, operând cu diferite modele, ce au la 

bază anumite structuri, procese, funcţii, manifestări, stiluri, şcoli ş.a. Modelarea permite 

urmărirea procesului evolutiv, contribuind la examinarea programelor arhitecturale apărute 

într-un cadru temporal restrâns, dar şi succesiv în timp, propunând ordonarea tipologică a 

amenajărilor defensive. Au fost cercetate modelele-„difuzoare de informaţii” din arhitectura 

militară a spaţiului european şi a celui oriental, asimilate ulterior de arhitectura de apărare a 

Ţării Moldovei la sfârşitul secolului al XIV-lea – secolul al XVI-lea. Sunt modelul „castel + 

donjon”, modelul intermediar între modelul „castel + donjon”, modelul castral, modelul 



„constantinopolitan”, modelul „reşedinţă orientală fortificată” şi modelul central-concentric 

de factură renascentistă. 

 

V. Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute  

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 1 

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  

 

VI.Activitate managerială 

 

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri 

specializate etc.). 

Ordinul „Sf. Paraschiva” oferit de Mitropolia Moldovei 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

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

Miron 

Membru sau Preşedinte al câtorva seminare ştiinţifice referitor la discuţia tezelor de doctor  

Redactor al revistei „Arta. Seria Arte vizuale” 

Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Архитектура и строительство России”, 

Moscova 

Membru al Colegiului de redacţie al revistei “Bulletin of Odessa State Academy of Civil 

Engineering and Architecture”, Odesa 

 

IX. Alte activităţi 

Însemne heraldice 

 

Elaborarea insignei aferente Diplomei de Onoare a Preşedintelui RM (împreună cu S. Andrieş-

Tabac, A. Gaidaşenco); 

Elaborarea stemei şi a drapelului pentru Centrul de Instruire pentru aplicarea legii a MAI (împreună 

cu S. Andrieş-Tabac, Iu. Caminschi) 

Elaborarea stemei şi a drapelului pentru o subdiviziune a Departamentului Grăniceri (împreună cu 

S. Andrieş-Tabac, Iu. Caminschi) 

Elaborarea insignei pentru bereta de onoare a Departamentului Grăniceri (împreună cu S. Andrieş-

Tabac, Iu. Caminschi) 

Elaborarea stemei şi a drapelului pentru satul Boldureşti (împreună cu S. Andrieş-Tabac, Iu. 

Caminschi) 

Elaborarea stemei şi a drapelului pentru satul Mândreşti (împreună cu S. Andrieş-Tabac, Iu. 

Caminschi) 

Elaborarea stemei şi a drapelului pentru satul Păuleşti (împreună cu S. Andrieş-Tabac, Iu. 

Caminschi) 

Elaborarea stemei şi a drapelului pentru satul Tigheci (împreună cu S. Andrieş-Tabac, A. 

Gaidaşenco) 

 



Avize 

 

Aviz referitor la lucrarea „Patrimoniul cultural naţional ca resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii 

Moldova”, Vol. I, elaborată în cadrul Programului de Stat „Valorificarea potenţialului culturii tradiţionale în 

dezvoltarea Republicii Moldova”, director de program V. Ghilaş   

Aviz la monografia doamnei Aliona Grati 

„Cuvânt înainte” la monografia domnului M. Brihuneţ „Cimitirele ortodoxe din Republica 

Moldova. Istorie. Arhitectură. Sculptură” 

Aviz la articolul ştiinţific al doamnei Olga Plamenitskaya „Arcis vs Columnae Trajani” 

Aviz la articolul ştiinţific al doamnei Olga Plamenitskaya „Бар – Citta ideale Схiдного Подiлля 

(до питання стадiальностi формування мiст фортець 

 

Lucrări ştiinţifico-populare – 1 

 

Emisiuni Radio, TV – 3 interviuri pentru Radio Moldova 

 

Organizator al conferinţelor ştiinţifice 

Membru al Comitetului ştiinţific al Conferinţei ştiinţifice internaţionale organizate de IPC, 

Chişinău, 29-30 octombrie 2019 
Membru al Comitetului de organizare a Conferinţei ştiinţifice internaţionale «Сучаснi проблеми та 

перспективнi напрямки iнновацiйного розвитку мiста», Odesa, 11-12 aprilie 2019 

Luări de cuvânt 

Luare de cuvânt la lansarea monografiei domnului V. Ţvircun 

 Luare de cuvânt la lansarea monografiei domnului M. Brihuneţ 

 

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

Vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Culturii 

Preşedinte al Comisiei de experţi ANACEC 

Membru al Comisiei specializate de la Banca Naţională a Moldovei 

Membru al Comisiei Agenţiei Proprietăţii Publice referitoare la complexul „Combinatul de vinuri Cricova – 

S.A.” 

Membru al Secţiei Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Membru al Biroului Secţiei Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

Membru al Comisiei de concurs al Monumentului victimilor pe locurile de muncă organizat de Sindicatele 

republicane din RM 

Expert internaţional ICOFORT 

ş.a. 

 

Data completării fișei                                                              10.01.2020 

Semnătura  
 

 


