
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului

“Cu privire la conferirea numelui “Petru Stratulat” Centrului Perinatal al
Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei şi Copilului ” 

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la conferirea numelui “Petru Stratulat”
Centrului  Perinatal  al  Instituţiei  Medico-Sanitare  Publice  Institutul  Mamei  şi
Copilului” este elaborat de către Ministerul Sănătăţii.

Scopul proiectului nominalizat este de a înveşnici numele ilustrului medic Petru
Statulat, fondator al Şcolii de Neonatologie din Moldova pentru meritele deosebite în
crearea  şi  managementul  sistemului  regionalizat  de  perinatologie,  activitatea  de
cercetare-dezvoltare  focusată  pe  dezvoltarea  ştiinţei  autohtone  în  domeniile  de
perinatologie, neonatologie şi pediatrie.

Pe parcursul anilor de activitate dl Petru Stratulat s-a manifestat ca un specialist
de calificare  înaltă,  cu cunoştinţe  vaste şi  multilaterale  în domeniul  neonatologiei,
pediatriei,  perinatologiei,  precum şi  altor  domenii  conexe,  fiindu-i  caracteristic  un
spirit mare de iniţiativă, capacităţi de lider şi de dăruire de sine, precum şi sentimente
de responsabilitate pentru viaţa şi sănătatea copiilor. 

Sub conducerea şi nemijlocita participare a profesorului Petru Stratulat au fost
elaborate  şi  implementate  un  număr  împunător  de  proiecte  ştiinţifico-practice,  de
dezvoltare  înstituţională,  de  pregătire  profesională,  manageriale  pentru  fortificarea
sistemului  perinatal.  Au  o  mare  valoare  practico-aplicativă  şi  de  fortificare
instituţională  proiectele  de  înzestrare  a  centrelor  perinatale  de  nivelul  II  şi  III  cu
dispozitive  medicale  (Granturile  Guvernului  Japonez)  şi  îndeosebi  proiectul
Guvernului Elveţian de Modernizare a serviciului perinatal, implementat în perioada
anilor   2006-2014,  care  pe  lângă  acoperirea  golurilor  existente  de  înzestrare  a
instituţiilor  perinatale  cu  aparataj  medical,  a  contribuit  la  ameliorarea  calităţii
serviciilor  medicale  perinatale  acordate  mamelor  şi  copiilor  prin  pregătirea
specialiştilor din domeniul obstetricii, neonatologiei, medicinei de familie, elaborarea
protocoalelor  clinice   bazate  pe  dovezi,  formarea  serviciului  de  mentenanţă  a
dispozitivelor medicale, crearea serviciului de supraveghere neurodevelopmentală a
copiilor din grup de risc înalt de invalidizare. Ca urmare a acestei activităţi  Domnul
prof.  universitar  Petru  Stratulat  pe  drept  vorbind  poate  fi  numit  fondatorul  şi
implementatorul  unei  direcţii  noi  ştiinţifico-practice  pentru  Republica  Moldova –
Perinatologia.

Pentru realizări remarcabile ale căror rezultate au îmbogăţit substanţial ştiinţa, au
avut  un  aport  considerabil  la  promovarea imaginii  pozitive  a  ţării  pe  plan
internaţional, un impact considerabil asupra dezvoltării progresului tehnico-ştiinţific
şi social-economic, asupra culturii naţionale şi mondiale Domniei sale i s-a decernat
în anul 2014 Premiul Naţional. 
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Adevărat  militant  al  reformelor  serviciului  de  perinatologie  şi  neonatologie
Domnia sa a creat cu ingeniozitate, s-a dedicat lucrului, fiind o personalitate ilustră a
medicinii  autohtone,  motor  şi  implementator  al  ideilor  noi  şi  lider  al  reformelor
asistenţei medicale mamei şi copilului. 

Adoptarea şi implementarea ulterioară a proiectului nu necesită surse financiare
suplimentare din bugetul statului.

               Ministru                                                  Ruxanda GLAVAN
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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _________

din ________________________ 2016

Chişinău

Cu privire la conferirea numelui “Petru Stratulat” Centrului Perinatal al Instituţiei
Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei şi Copilului

În scopul înveşnicirii memoriei profesorului Petru Stratulat, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se acceptă propunerea Ministerului Sănătăţii privind conferirea numelui "Petru
Stratulat" Centrului Perinatal al Institutuţiei Medico-Sanitaro Publice Institutul
Mamei şi Copilului.  

2. Ministerul  Sănătăţii  şi  administraţia  Institutuţiei  Medico-Sanitaro  Publice
Institutul  Mamei  şi  Copilului vor  asigura  efectuarea  în  actele  normative  a
modificărilor ce decurg din prezenta hotărîre.

Prim-ministru           Pavel FILIP

Contrasemnează:

          Ministrul sănătăţii           Ruxanda Glavan
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