
Scrisoare de intentie 

 

 

Subsemnatul Mincu Bogdan Mihai, medic specialist pneumolog, cercetator stiintific 

asociat, doctor in stiinte medicale, imi exprim intentia pe aceasta cale de a candida pentru 

functia Presedinte al sectiunii 9G din cadrul Societății Române de Pneumologie. 

Inca din copilarie am crescut in aceasta mare si  frumoasa familie a pneumologilor, 

familie care mi-a oferit exemple de urmat si numeroase satisfactii profesionale. Am crescut intr-

o specialitate dinamica, a carei dezvoltare atat stiintifica, dar mai ales terapeutica, a fost 

impresionanta, mai ales  in perioada recenta. 

Inca din timpul rezidentiatului am visat la existenta unui cadru informal in care, noi cei 

tineri, sa invatam unii de la ceilalti si de la seniorii societatii. Ca si ceilalti colegi, am simtit 

nevoia acumularii de experienta prin practica, nevoie partial satisfacuta de  manifestarile 

stiintifice existente, al caror nivel era uneori, peste cel pe care il intelegeam la momentul 

respectiv. De fiecare data, cei care au raspuns acestor nevoi, au fost colegii tineri, care tocmai 

trecusera prin aceleasi situatii, si care aveau raspunsuri la intrebarile mele. 

Consider ca sectiunea 9G poate fi acest cadru informal unde sa identificam nevoile 

reale ale colegilor nostri tineri si sa incercam sa raspundem acestor nevoi printr-o abordare de 

tip „invata si da mai departe”, deoarece sunt sigur ca am colegi care stiu si fac bine ceea ce fac 

si mai mult de atata, sunt dispusi, intr-un mod entuziast, sa isi imparta cunostintele cu ceilalti 

colegi. 

Experienta workshop-urilor din programul REMAP mi-a aratat valoarea unor proiecte 

educationale facute de tineri pentru tineri. In cadrul lor am reusit, in masura posibilitatilor, sa 

abordam pracic subiecte esentiale ale practicii de zi cu zi si sa subliniem importanta cruciala a 

abordului multidisciplinar intr-o viata medicala din ce in ce mai dinamica.  

Imi propun ca din functia de Presedinte al Sectiunii 9G, sa promovez educatia, in 

special prin manifestari stiintifice care sa puna accent pe practica, entuziasmul colegilor care 

vor sa impartaseasca celorlalti aptitudinile pe care ei le-au dobandit, dar si orice proiect stiintific 

sau social venit din partea tinerilor care poate duce la dezvoltarea specialitatii noastre. 

Detaliile despre experienta mea se regasesc in CV-ul atasat. 

Va multumesc pentru interesul pe care il veti acorda candidaturii mele. 

 

Cu respect, 

Bogdan Mihai Mincu 


