
 

Stimati  colegi,  

 

Doresc sa va adresez aceasta scrisoare pentru a–mi exprima intentia de a candida pentru 

functia de membru in cadrul Sectiunii de Somnologie si Ventilatie NonInvaziva a  Societății 

Române de Pneumologie. 

Preocuparile mele in domeniul Somnologiei dateaza din anul 2006, iar in 2007 printr-o 

muncă asiduă și perseverență, împreună cu colegii mai tineri,  am reușit să înființez primul 

Laborator de Somnologie în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” 

din Cluj-Napoca si regiunea Transilvania, a cărui activitate în domeniul diagnosticului și 

tratamentului tulburărilor respiratorii nocturne, a crescut din an în an.  Acreditarea acestuia a 

fost posibilă în 2011.  

La ora actuală, Cluj-Napoca este unul din centrele de referință naționale în acest domeniu, 

personal fiind implicată în cadrul Competenței de Somnologie, programul Managementul 

general clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului, Somnologie 

poligrafie (M1) și Somnologie poligrafie, polisomnografie și titrare CPAP/biPAP (M2), ca 

lector acreditat de Ministerul Sănătății în 2013. 

Pentru creșterea performanței în diagnosticul și Tratamentul Tulburarilor Respiratorii in 

Timpul Somnului, am participat de-a lungul anilor la numeroase cursuri postuniversitare, atât 

în țară cât și în străinătate, inclusiv un stagiu de perfecționare în Franța, Clinique des  Maladies 

Respiratoires, Hôpital Arnaud de Villeneuve, Montpellier 2000-2001. În timpul practicii 

medicale în Franța, am “descoperit” ceea ce va însemna pt mine pe viitor un punct de reper în 

cariera mea profesională și anume, metodele de diagnostic și tratament în sindromul de apnee 

din timpul somnului, patologie cunoscută doar teoretic din anii facultății.  Devenind domeniul 

major de interes, l-am aprofundat cu ocazia altor stagii și cursuri de pregătire in cadrul 

diferitelor manifestari stiintifice nationale si internationale, dar și în servicii specializate ultimul 

fiind în iunie 2015 în Medizinische Klinik Kassel, Germania, Prof. Martin Konermann.  

Din 2006 și in prezent, am fost membru activ in cadrul Comitetului Director al SRP, unde 

m-am implicat cu daruire, abnegatie, profesionalism, contribuind prin actiunile mele, la  

recunoastrea si cresterea prestigiului acesteia,  atat in tara cat si in strainate.  

Cu ocazia numeroaselor manifestari stiintifice la care am participat sau pe care le-am 

organizat, cu atat mai mult cu cat timp de 4 ani am condus Sectiunea de Fiziopatologie 

Respiratorie, m-am implicat activ din punct de vedere stiintific, prin sustinerea unor prelegeri 

de actualitate in domeniul pneumologiei, in special al subiectelor preferate, legate de 

somnologie și ventilatia non invazivă, etc. 

Ma preocupă in permanenta pregătirea  profesionalăă a tinerilor pneumologi,  prin 

sustinerea de cursuri postuniversitare, sprijinul in elaborarea lucrarilor de doctorat, colaborare 



in publicarea unor articole in reviste de specialitate, proiecte/granturi nationale și internationale 

și nu in ultimul rand, suportul acordat in obtinerea unor burse in străinatate.  

Pentru a veni în sprijinul studenților si a tinerilor doctori, am elaborat o serie de cărți cu 

specific pneumologic, intre care și  cu profilul apneei in somn: 2011 „Apneea in Somn si 

comorbiditatile sale, 2016 „Repere fundamentale in Diagnosticul clinic al Sindromului de 

Apnee in Somn”. 

Experienta pe care o am in organizare, calitătile de decizie și profesionalism, 

colegialitatea, prietenia și respectul fată de colegii mei, sunt cateva din calitătile mele ce mă 

caracterizează si care pot contribui la obtinerea rezultatelor  pozitive in cadrul Sectiunii, și 

implicit a SRP. 

 Ceea ce imi  propun,  este ca pe viitor să particip in continuare la actiunile SRP, să sustin 

initiativele stiintifice și  profesionale ale tuturor colegilor mei, să reprezint interesele acestora, 

pt ca societatea să prospere intr- un climat cat mai favorabil.  

Detalii  cu privire la activitatea profesională le veti afla răsfoind CV-ul, anexat prezentei 

scrisori. 

 

Vă multumesc anticipat pentru interesul pe care-l veti acorda candidaturii mele!  

 

Cu deosebită consideratie, 

Prof. Dr. Doina Todea  

Universitatea de Medicină si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca  

Medic primar pneumolog, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” 

 

    


