
Raportul de activitate în anul 2011  
al membrului corespondent al AŞM, Valeriu PASAT, doctor habilitat în istorie 

 
I. Activitatea ştiinŃifică 

Cercetător ştiinŃific principal în secŃia Istorie Contemporană, Centrul Studii Istorice, IISD al AŞM; executant în cadrul 
proiectului instituŃional de cercetări fundamentale  EvoluŃii politice, social-economice şi culturale în Basarabia, 
RASSM, RSSM  şi Republica Moldova 

II. Rezultatele ştiinŃifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale 1 
Monografii în alte ediŃii 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  
Monografii editate în Ńara 1 
Articole în reviste naŃionale, categoria A  
Articole în reviste naŃionale, categoria B  
Articole în reviste naŃionale, categoria C 1 
Articole în culegeri 1 
Participarea la foruri ştiinŃifice 15 
Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute  
Numărul de brevete obŃinute  
Numărul de brevete implementate  

III.  Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 

La tema din cadrul proiectului individual de cercetare EvoluŃia vieŃii religioase, a proceselor 
sociale şi culturale în Moldova în perioada regimului totalitar comunist am reuşit să 
examinăm procesul complex şi multilateral de sovietizare a Moldovei în perioada între anii 
1940-1953. Am descris crearea rivalităŃii înverşunate între diferite grupări din aparatul de stat 
care luptau pentru influenŃă. Am reuşit să evidenŃiem consecinŃele politicii „elementelor 
duşmănoase” şi am demonstrat că partea cea mai aptă de muncă a populaŃiei rurale s-a pierdut 
în Siberia. Am reuşit să demonstrăm efectul propagandei ateismului de stat în instituŃiile de 
învăŃământ şi depravarea puterii Bisericii Ortodoxe. La temă am reuşit să public: 1 monografie, 
1 studiu de documente în ediŃie internaŃională, 3 articole ştiinŃifice în reviste naŃionale, mai 
multe intervenŃii în presă. Am participat cu comunicări la un şir de manifestări ştiinŃifice. 

IV.  Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute  
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de 
doctorat 

1 

Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut teza   
Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

V. Activitatea managerială 

 

VI.  InformaŃii generale  
Premii, medalii, titluri etc.  



Premiul special al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru realizări de excepţie obţinute în anul 2011  

Alte activităŃi 

Semnătura  
 
 


