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raportului de activitate în anul 2014 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele 

Membru corespondent ȘLAPAC 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 

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 1 

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 10 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate 

(însemne heraldice) 

23 

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

S-a oferit o panoramă de ansamblu a fenomenului arhitecturii militare medievale 

tardive a spaţiului românesc extracarpatic într-un context istoric concret, fiind stabilite 

legităţile de constituire şi dezvoltare a artei fortificaţiilor bastionate din Moldova. În 

premieră a fost realizat un studiu complex, interdisciplinar dedicat amenajărilor bastionate 

din Ţara Moldovei, în care au figurat mai multe surse primare: arheologice, iconografice, 

grafice, cartografice, epigrafice şi cele scrise A fost valorificată o serie de documente 

inedite, descoperite de autor în arhivele, muzeele şi bibliotecile mai multor ţări europene 

şi din colecţii private. “Banca de date” a arhitecturii militare din Europa de Sud-Est a fost 

completată cu noi informaţii preţioase. 
 
 

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. 

Însemnul de onoare „Antioh Cantemir” al Asociaţiei internaţionale de prietenie şi colaborare 

„Moldova-Rusia” 

  

VIII. Alte activităţi 

Activitatea de creaţie 

Pictor heraldic 

 

1. Stema, drapelul, ecusonul de mânecă şi insigna de apartenenţă ale Centrului Tehnico-

Criminalistic şi Expertize Judiciare al Inspectoratului General  al Poliţiei al 

Ministerului Afacerilor Interne (în colaborare cu Silviu Andrieş-Tabac şi Iurie 

Caminschi). 

2. Medalia „Bărbăţie şi curaj” a Armatei Naţionale (în colaborare cu Silviu Andrieş-

Tabac şi Veaceslav Donica). 

3. Medalia pentru Misiuni Umanitare a Armatei Naţionale (în colaborare cu Silviu 

Andrieş-Tabac şi Veaceslav Donica). 

4. Stema şi drapelul oraşului Cricova (în colaborare cu Silviu Andrieş-Tabac). 

5. Stema şi drapelul satului Bălceana (în colaborare cu Silviu Andrieş-Tabac). 

6. Stema, drapelul, ecusonul de mânecă şi insigna de apartenenţă ale Direcţiei Trupelor 

de Pază, Supraveghere şi Escortare a Departamentului Instituţiilor Penitenciare al 

Ministerului de Justiţie (în colaborare cu Silviu Andrieş-Tabac). 

7. Stema, drapelul, ecusonul de mânecă şi insigna de apartenenţă ale Direcţiei 

Investigaţii Speciale a Departamentului Poliţiei de Frontieră al Ministerului 

Afacerilor Interne (în colaborare cu Silviu Andrieş-Tabac). 

8. Broderia la guler şi la mânecă la uniforma angajaţilor orchestrei Ministerului 

Afacerilor Interne (în colaborare cu Silviu Andrieş-Tabac). 

9. Stema şi drapelul satului Mândâc (în colaborare cu Silviu Andrieş-Tabac). 

 

Arhitect heraldic 

1. Stema satului Colibaş (în colaborare cu Silviu Andrieş-Tabac şi Alexandru Roşca-

Cebanu). 

 

 

Semnătura                                                                                                 Mariana Şlapac 

 

 


