
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2017 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 5 

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 2 

Participarea la foruri ştiinţifice 8 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate (însemne heraldice) 8 

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

Au fost identificate caracteristicile morfologice ale construcţiilor medievale de apărare în optica 

comparatismului, fiind evidenţiate principalele modele arhitecturale utilizate în structura 

planimetrică-spaţială a construcţiilor militare medievale (amenajările fortificate romane, piesele 



defensive bizantine, forturile musulmane, fortificaţiile Armeniei Ciliciene, întăriturile carolingiene 

şi normande, cetăţile cruciaţilor din Şara Sfântă ş.a.). Prin prisma castelologiei comparate au fost 

examinate mai multe construcţii de apărare din spaţiul european şi cel oriental.  

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 2 

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. 

Laureat al revistei sâptămânale „Literatura şi Arta” pentru anul 2016. 

VIII. Alte activităţi 

- Un articol de popularizare a ştiinţei în revista „Literatura şi Arta” 

- Expert invitat al Ministerului Culturii pentru examinarea proiectului rezervaţiei istorico-culturale de 

la Orheiul Vechi 

- Expert al Comisiei Băncii Naţionale pentru concursul referitor la noile monede  

- Expert ştiinţific la filmul documentar „Istoria Moldovei”, episodul 2 

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

- Redactor-şef al revistei ştiinţifice „Arta”, seria Arte vizuale 

- Preşedinte/secretar al Seminarului ştiinţific de profil referitor la sisţinerea tezelor de doctor habilitat 

şi doctor în domeniul artelor vizuale 

- Diverse activităţi obşteşti în uniuni şi asociaţii de creaţie, comisii şi consilii prezidenţiale şi 

ministeriale ş.a. 

 

Semnătura                                                                                        ŞLAPAC Mariana 

  

 

 

  



 

Forma 4  

Anexă la Raportul de activitate al 

organizaţiei 

___________________________________ 
denumirea organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării  

 

LISTA  

lucrărilor publicate în anul 2016  

Lista publicaţiilor se prezintă în ordine alfabetică şi va fi structurată separat  

– monografii (naţionale / internaţionale)  

1. ŞLAPAC, M. Cetăţile bastionare din Moldova (sfârşitul secolului al XVII – mijlocul 

secolului al XIX-lea). Chişinău: ARC, 2016, 372 p., ISBN 978-9975-137-26-3, 20 

c.a. 

 

– manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale) 

  

– capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale) 

  

– articole din reviste cu factor de impact: 

- articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 

- articole din reviste cu factor de impact                1,0-2,9 

- articole din reviste cu factor de impact              0,1-0,9 

- articole din reviste cu factor de impact             0,01-0,09 

 

articole din reviste editate în străinătate: 

– categoria B  

1. ŞLAPAC, M. Planul cartografic inedit al Bucureştilor, din 1772. În: Historia Ubana, t. 

XXIV, Sibiu, 2016, p. 245-256, ISSN 1221-650X, 0,6 c.a.  
– alte ediţii 

1. ШЛАПАК, М. Православные культовые сооружения каменных крепостей 

Молдавского княжества (XIV-XVI вв.). В: Архитектура и строительство 

России, 1-2 (217-218), Москва, 2016, 0,6 с.а. 

2. ŞLAPAC, M. Arhitectura şi restaurarea mănăstirii Curchi. În: Buletin informativ al 

Simpozionului „Rolul mănăstirii Secu în viaţa religioasă a Ţării Moldovei”, II, Piatra 

Neamţ: Editura Cetatea Doamnei, 2016, p. 187-196, ISSN 2392-6988, ISSN-L 2392-

6988, 0,5 c.a. 

3. ŞLAPAC, M. Date noi cu privire la cetatea Ismailului. În: Monumentul XVII. Lucrările 

celei de-a XVII-a ediţii a Simpozionului Naţional Monumentul – Tradiţie şi Viitor, 

partea a 2-a, Iaşi, 2016, p. 7-21, ISSN 1844-9042, 0,6 c.a. 

4. ШЛАПАК, М. Магические и охранные символы в крепостях Молдавского 

княжества. B: Сохранение и охрана культурных и научных ценностей: материалы 

Международной научно-практической конференции (2015 г.) / ред. кол.: Е. Г. 

Петренко (гл. ред.), Н. Е. Порожнякова, К. В. Гилевич [и др.]; сост. Е. Г. 

Петренко, О. М. Яворская; Одес. Дом-Музей им. Н. К. Рериха, Вып. 14, Одесса: 

Астропринт, 2016, с. 174-185, ISBN 978-966-927-176-1, 0,6 c.a. 



5. ШЛАПАК, М. Об архитектуре и так называемой «реставрации» некоторых 

монастырей Республики Молдова. În: Культурна спадщина, ред. О.А. 

Пламеницька, вип. 1 (10), Киïв, 2016, с. 39-43, 0,4 c.a. 

– articole din reviste naţionale: 

– categoria A  

  

– categoria B 

1. ŞLAPAC, M. Cetatea bastionară a Chiliei. În: ARTA-2016, Chişinău, 2016, p. 21-29, 

ISBN 978-9975-9535-1-1, 1,0 c.a.  

 

– categoria C 

 

– articole din alte reviste naţionale  

 

– articole în culegeri naţionale  

1. ŞLAPAC M.; CEASTINA A. Penitenciarul-castel din Chişinău – o întruchipare a 

romantismului din secolul al XIX-lea. În: S. Musteaţă, A. Corduneanu,  Identităţile 

Chişinăului. Ediția a treia. Materialele conferinţei internaționale „Identitățile 

Chișinăului”, 1-2 octombrie 2015, Chișinău. Culegere de studii, Seria IDN, Chişinău: 

Editura ARC, 2016, p. 70-77, ISBN 978-9975-137-48-5, 0,5 c.a. 

– Teze, rezumate ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(internaţionale / naţionale) 

1. ŞLAPAC, M. Cetatea bastionară a Chiliei. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională 

“Patrimoniul cultural. Cercetare, valorificare, promovare”. Programul şi rezumatele 

comunicărilor, ed. V, Chişinău, 31 mai – 2 iunie 2016, p. 133, rezumat. 

2. ŞLAPAC, M. Inscripţii otomane în cetăţile Moldovei istorice. În: Al XVI-lea Simpozion 

internaţional de numismatică. Programul şi rezumatele comunicărilor, Chişinău, 22-23 

septembrie 2016, p. 53-54, rezumat. 

3. ŞLAPAC, M. Noi consideraţii privind cea mai enigmatică placă comemorativă de la 

Cetatea Albă. În: Monumentul. Tradiţie şi viitor, ediţia a XVIII-a, 6-9 octombrie 2016. 

Program, Iaşi, 2016, p. 20. 

 

 


