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

I. Titlul, numele şi prenumele 

                         PASAT VALAERIU, doctor habilitat, academician 

II. Activitatea ştiinţifică 

Cercetător ştiinţific principal în secţia Istorie Contemporană, Institutul de istorie al AŞM; executor în cadrul proiectului 

instituţional de cercetări ştiinţifice fundamentale  Evoluţii politice, social-economice şi culturale în Basarabia, RASSM, 

RSSM  şi RM 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii, culegeri studii şi documente 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  

Articole în reviste naţionale, categoria C 1 

Articole în culegeri alte reviste 1 

Participarea la foruri ştiinţifice 15 

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

Au fost expuse viziuni privind trecutul şi prezentul Republicii Moldova, probleme ancorate în 

istoria prefacerilor şi frământărilor prin care a trecut din 1940 populaţia din stânga Prutului şi 

stânga Nistrului prin conjunctura factorilor istorici şi geopolitici. Au fost reliefate aspecte privind 

perceperea statului Republica Moldova prin prisma schimbărilor teritoriale, organizării statale şi 

prin politica de cadre, credinţa strămoşilor şi relaţia dintre stat şi religie în RSS Moldovenească 

de după anul 1940, 1944. Au fost effectuate stagii de documentare în arhivele din Ucraina, Rusia, 

Germania, Franţa, România privind istoria RASSM. A fost publicat articolul ştiinţific Faţete ale 

sovietizării şi comunizării Basarabiei în: Cultură şi istorie la est de Carpaţi în perspectivă sud-est 

europeană (secolele XVII-XX). Actele sesiunii ştiinţifice. Bucureşti. 1 noiembrie 2013. 

Coordonatori: Constantin iordan şi acad. Andrei Eşanu. Brăila 2014. P.87-107.   

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

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

de doctorat/postoctorat 

2 

VI. Activitatea managerială 

Candidat la funcţia de Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Elaborarea programelor 

manageriale de perspectivă. Preşedinte al Comisiei de experti în filosofie, istorie, sociologie a CNAA RM. 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi Publicate 6 articole ştiinţifice în presa periodică, 4 emisiuni Radio-TV.  

 

Semnătura  

 


