
F  I  Ş  A  
raportului de activitate în anul 2010 pentru membrii titulari şi membrii corespondenŃi ai AŞM 

 
I. Titlul, numele şi prenumele 

 Valeriu PASAT, membru corespondent al AŞM, doctor habilitat,  
II.  Activitatea ştiinŃifică 

Exexutor în cadrul Proiectului „ParticularităŃile vieŃii politice, social-economice şi culturale 
ale Moldovei în sec. XX-XXI” cu tema „EvoluŃia vieŃii religioase, a proceselor sociale şi 
culturale în Moldova în perioada regimului totalitar comunist 

III. Rezultatele ştiinŃifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale 1 
Monografii în alte ediŃii 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 2 
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1 5 
Articole în alte reviste editate în străinătate 2 
Monografii editate în Ńara  
Articole în reviste naŃionale, categoria A 1 
Articole în reviste naŃionale, categoria B  
Articole în reviste naŃionale, categoria C 1 
Articole în culegeri  
Participarea la foruri ştiinŃifice 12 

Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute  
Numărul de brevete obŃinute  
Numărul de brevete implementate  

IV.  Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 
Elucidarea principalelor etape şi particularităŃi a bisericii, raportul puterii faŃă de biserică şi 
enoriaşi, ale vieŃii religioase în perioada regimului totalitar comunist în RSSM, particularităŃi 
şi specific. 

V. Activitatea didactică: în calitate de membru al Consiliului ŞtiinŃific şi al Seminarului ştiinŃific de 
profil – participarea la promovarea şi susŃinerea unei teze de doctorat. 

Numărul cursurilor Ńinute  
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de 
doctorat 

 

Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut 
teza  

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  
VI.  Activitatea managerială 

Preşedintele al Partidului Umanist din Moldova, organizator şi promotor a mai multe 
manifestări ştiijn Ńifice. 

VII. InformaŃii generale 
VIII.  Alte activităŃi 

 
S e m nă t u r a  

 


