
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2012 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele 

Pasat Valeriu, doctor habilitat, academician 

II. Activitatea ştiinţifică 

Cercetător ştiinţific principal în secţia Istorie Contemporană, Centrul Studii Istorice, IISD al AŞM; executant în 

cadrul proiectului instituţional de cercetări fundamentale  Evoluţii politice, social-economice şi culturale în 

Basarabia, RASSM, RSSM  şi RM 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii, culegeri studii și documente în alte ediţii din străinătate 1 

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  

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C 3 

Articole în culegeri alte reviste 2 

Participarea la foruri ştiinţifice 13 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

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

Au fost scoase în evidență relațiile dintre stat, biserică și enoriașii din Republica Moldova în anii 

70-80 ai secolului al XX-lea; colectate noi documente privind RASSM din arhivele din Federația 

Rusă, Uacraina, Republica Moldova. A fost publicat volumul 4 al colecției Ortodoxia în Moldova. 

Au fost aduse din Arhivele din Rusia un șir de documente pe suport tradițional și foto-fono 

documente cu referire la perioada sovietică a Moldovei. A fost organizată o expoziție tematică de 

documente pe această temă: 13 ani de stalinism. RSS Moldovenească în anii 1940-1953. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

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

doctorat/postoctorat 

2 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  1 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 



1. Laureat al Premiului Național al Republicii Moldova (2012),  

2. Premiul Clio pentru Cartea ”RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953), Salonul 

Internațional de Carte, Chișinău 31 august – 4 septembrie 2012;  

3. Membru titular al AȘM (2012). 

VIII. Alte activităţi Publicate 22 articole științifice în presa periodică, 3 emisiuni Radio-TV; realizată 

donație de carte bibliotecilor din țară; lansată Expoziția de documente, fotografii și film 13 ani de 

stalinism. RSS Moldovenească în anii 1940-1953, Muzeul Național de Arheologie și Istorie a 

Moldovei, 6 noiembrie 2012. 

Semnătura  

 

 


