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Cu privire la recomandarea mem.cor. Valeriu Pasat 

pentru participare la concursul pentru decernarea 

Premiul Naţional 

 

Examinând dosarul de participare a dlui Valeriu Pasat la concursul pentru decernarea 

Premiului Național, Academia de Științe a Moldovei a constatat că activitatea de cercetare în 

domeniul istoriei naţionale contemporane a candidatului a contribuit la afirmarea şi îmbogăţirea 

substanţială a ştiinţei istorice din Republica Moldova, la promovarea imaginii ei pozitive pe plan 

internaţional, având un impact considerabil asupra istoriei şi culturii naţionale prin cele 11 

volume de carte, monografii, culegeri de studii şi documente, lucrări memorialistice ale 

deportaţilor îngrijite de autor din ciclul de lucrări ştiinţifice cu genericul „Probleme de istorie a 

RSS Moldoveneşti (1940-1991). Monografii, studii, documente şi memorii”.  

Exponent de vază al noii generaţii de istorici din Republica Moldova, Valeriu Pasat, 

doctor habilitat în istorie, membru corespondent al AŞM, a parcurs, din 1991, o impresionantă 

carieră ştiinţifică, afirmându-se ca un specialist notoriu în domeniul istoriei naţionale 

contemporane. Aria preocupărilor ştiinţifice ale dlui V. Pasat a cuprins două direcţii 

fundamentale ale cercetărilor istoriei contemporane: evoluţia social-economică, administrativă, 

politică şi culturală a Moldovei sovietice în mediul regimului stalinist şi evoluţia relaţiilor dintre 

putere, Biserică şi enoriaşi în RSS Moldovenească, probleme tratate eronat sau tendenţios în 

istoriografia sovietica sau interzise de a fi abordate. Vastele investigaţii efectuate în mai multe 

arhive din Republica Moldova şi din fosta URSS, îndeosebi în cele din Moscova, s-au soldat cu 

depistarea şi colectarea unui volum imens de documente inedite, a căror folosire critică i-a 

permis cercetătorului să abordeze şi să trateze, în conformitate cu principiul adevărului istoric, 

cele mai grave pagini din istoria R.S.S.M. din anii 1940 - începutul anilor 1950 ai secolului al 

XX-lea.  

Originalitatea şi valoarea ştiinţifică a operelor consacrate studierii problemelor şi a 

etapelor tragice din istoria naţională contemporană rezidă în faptul că dl V. Pasat, printre primii 

dintre istoricii din Republica Moldova, a abordat în întreaga complexitate şi a interpretat în mod 

inovativ şi profund fenomenele şi evenimentele istorice, contribuind la o înţelegere complexă şi 

fundamentală a situaţiei reale, la promovarea adevărului ştiinţific. Un aspect aparte al lucrărilor 

semnate de dl Valeriu Pasat îl constituie suportul lor documentar consistent, bazat pe un 



număr impunător de documente istorice depistate în peste 20 de arhive din Republica Moldova, 

Federaţia Rusă, Ucraina, Uzbekistan, Kazahstan. România, fapt care subliniază soliditatea lor 

ştiinţifică şi înalta probă de credibilitate. 

Recunoaşterea valorii şi înalta apreciere a operei ştiinţifice a membrului corespondent 

Valeriu Pasat şi-a găsit expresia nu doar în numeroase recenzii şi referinţe din Republica 

Moldova şi de peste hotare, ci şi în traducerea şi publicarea în limba rusă, limba italiană , 

acordarea premiilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Multiplele şi valoroasele volume, 

culegeri de documente, studii, articole şi comunicări ştiinţifice, apreciate atât în Republica 

Moldova, cât şi peste hotarele ei, prezintă un interes deosebit nu doar pentru cercetătorii 

profesionişti, ocupând în acest sens un loc aparte în analele istoriografiei contemporane, ci şi 

pentru publicul larg, incluzând o analiză obiectivă şi multiaspectuală a mai multor probleme 

istorice cruciale. 

Având în vedere cele menţionate, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A recomanda candidatura dlui Valeriu Pasat, doctor habilitat în istorie, membru 

corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, cercetător ştiinţific principal la 

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM pentru participare la concursul de decernare a 

Premiului Naţional în domeniul ştiinţei. 
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