
F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2015 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele – membru corespondent Şlapac Mariana  

II. Activitatea ştiinţifică 

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

cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale         - 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

  

  

 

 

Articole în alte reviste editate în străinătate 4 

Monografii editate în ţară - 

Articole în reviste naţionale, categoria A - 

Articole în reviste naţionale, categoria B - 

Articole în reviste naţionale, categoria C - 

Articole în culegeri 5 

Participarea la foruri ştiinţifice 8 

Numărul de implementări (însemne heraldice, în 

colaborare)  

16 

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

Ne-am concentrat atenţia asupra unei noi discipline istorice fondate de noi – castelologia 

comparată, care se focalizează pe surse, influenţe directe şi indirecte, paralele istorice şi neistorice, 

rezistenţe la influenţe şi replici creative. Au fost examinate diverse soluţii funcţionale, sisteme 

constructive, principii compoziţionale, aspecte morfologice, rezolvări arhitecturale şi plastice etc. 

ce ţin de arhitectura militară medievală. S-a constatat că în anumite intervale temporale a 

predominat procesul spontan de acumulare şi transmitere a experienţelor, iar în altele a fost 

atestată abundenţa de modele, cel mai bine acomodate la ultimul tip de armament.  

V. Alte activităţi 

Activitatea de creaţie şi implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice 

Au fost realizate, în colaborare, următoarele însemne heraldice: 

1. Stema şi drapelul Facultăţii de Istorie şi Geografie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă” din Chişinău (în colaborare cu S. Andrieş-Tabac şi I. Caminschi) 

2. Stema, drapelul, ecusoanele de mânecă şi insigna de apartenenţă a angajatului ale Întreprinderii 

de Stat Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne (în colaborare cu S. Andrieş-Tabac şi I. 

Caminschi) 

3. Broderia de guler şi mânecă pentru uniforma membrilor Asociaţiei Obşteşti „Marele Priorat al 

Ordinului Sfântul Ioan din Ierusalim – Cavaleri de Malta – Moldova” (în colaborare cu S. 

Andrieş-Tabac) 

4. Stema şi drapelul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, concept (în colaborare cu S. 

Andrieş-Tabac şi I. Caminschi) 

5. Stema şi drapelul comunei Şolcani, raionul Soroca (în colaborare cu S. Andrieş-Tabac şi I. 

Caminschi) 

6. Stema şi drapelul satului Şolcani a comunei Şolcani, raionul Soroca (în colaborare cu S. Andrieş-

Tabac şi I. Caminschi) 

7. Stema şi drapelul satului Cureşniţa Nouă a comunei Şolcani, raionul Soroca (în colaborare cu S. 

Andrieş-Tabac şi I. Caminschi) 

8. Broderia de guler şi mânecă pentru uniforma Orchestrei Trupelor de Carabineri a MAI (în 

colaborare cu S. Andrieş-Tabac) 

 

Semnătura  
 


