Anexa A

FIŞA
raportului de activitate pe anul 2018 pentru membrii titulari şi membrii
corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele
Academician Valeriu PASAT
II. Activitatea ştiinţifică
Executor al proiectului individual de cercetare Republica Autonomă Sovietică Socialistă

Moldovenească (1917-1940) în cadrul grupului de lucru „Paradigme civilizaţionale
în spaţiul istoric al Republicii Moldova în epoca contemporană (1918-2018)”.
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
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Monografii editate în ţară (pregătită pentru publicare)
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri internaționale
Participarea la foruri ştiinţifice
2
IV. Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
V. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (până la 100 de cuvinte)

A continuat activitatea de valorificare a documentelor de arhivă, redactarea acestora
și elaborarea celor 2 volume de documente ale lucrării Republica Autonomă Sovietică
Socialistă Moldovenească (1917-1940). În linii mari a fost finalizată culegerea de
documente Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (1917-1940).
Studiu și documente. Volumul I și Volumul II. A fost elaborat Studiul introductiv care
urmează a fi redactat. În cadrul valorificării documentelor și a redactării Studiului
introductiv a fost demonstrat faptul că în rândul liderilor de partid de la Moscova și
Kiev nu exista o unitate de opinii referitoare la proiectul de creare a unei Republici
Sovietice Moldovenești, în stânga Nistrului, generând discuții aprige; că ucrainenii
vedeau în noua Republică Moldovenească, care urma să fie construită pe teritoriul
dintre Bug și Nistru, amenințare la unitatea propriului stat; deși documentele privind
crearea RASSM nu amintesc despre dreptul istoric și etnic al moldovenilor din stânga
Nistrului, crearea RASSM a însemnat recunoașterea de facto a acestor drepturi; ș.a.
Aceste și alte teze au fost expuse în cadrul conferinței ce a avut loc la Tiraspol (12
octombrie 2018).
Totodată, continua valorificarea moștenirii artistico-literare a Efrosiniei Kersnovski
prin participarea cu expoziția de reproduceri a desenelor protagonistei la cel de-al

doilea Congres Național al Istoricilor Români. Iași, România (29 august – 1
septembrie 2018).
VI. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost consultant ştiinţific şi care au susţinut teza
de doctor habilitat
Numărul manualelor, materialelor didactice editate
VII.
Activitatea managerială
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Membru în Consiliul Științific Specializat de susținere a tezei de doctor habilitat în istorie.
Competitor Maria Danilov. Teza: Carte și cenzură în Basarabia (1812-1917). 26 iunie 2018.
Membru în colegiul de redacție al seriei de publicații: Istoria Stalinismului. Moscova.
Federația Rusă;
Președinte al Seminarului Științific de Profil la Istorie în cadrul Universității de Stat din
Moldova.
VIII.

Informaţii generale

IX. Premii, medalii, titluri etc.
X. Alte activităţi

Participare cu comunicări științifice la un șir de conferințe științifice internaționale la Iași
(România), Tiraspol (RMT).
Publicații:
Comunicări:
1. Faţetele stalinismului în Basarabia: documente, desene, memoriile din Gulag ale unei
basarabence. Congresul Național al Istoricilor Români. Iași, România (29 august – 1
septembrie 2018).
2. Ortodoxia în Moldova: Putere, Biserică, Credincioși. 1940-1991, Conferința
științifico-ortodoxă „Покровские чтения-2018”. Universitatea din Tiraspol „Taras
Șevcenco”. 12 octombrie 2018.
Vernisare expoziții:
Vernisarea expoziţiei Faţetele stalinismului în Basarabia: documente, desene, memorii
din Gulag ale unei basarabence în cadrul Congresului Național al Istoricilor Români
de la Iași, România (29 august – 1 septembrie 2018).
Interviuri:
Interviu în presă: (Интервью) Валерий Пасат: наука может стать хорошей
платформой для воссоединения страны. Tribuna, 17 noiembrie 2018.

Semnătura ____________________ Academician Valeriu PASAT

