Dragi Colegi,

Vǎ adresez aceastǎ scrisoare de intenţie ca urmare a anunţului demarǎrii procesului de
alegeri pentru funcţiile de conducere ale Societǎţii Române de Pneumologie. Cu aceastǎ ocazie,
îmi manifest interesul şi intenţia de a candida pentru un nou mandat în funcţia de Secretar
General al Societǎţii.
De-a lungul carierei, am beneficiat de o pregatire universitarǎ şi postuniversitarǎ
complexǎ şi variatǎ, participând la numeroase cursuri şi stagii, care mi-au permis sǎ dobândesc o
experienţǎ profesionalǎ vastǎ. Sper ca formarea teoreticǎ, alǎturi de experienţa acumulată în cei
doi ani de când deţin aceaastă funcţie, sǎ constituie atuuri în alegerea mea pentru aceastǎ poziţie.
În mandatul care tocmai se apropie de sfârşit am fost activ implicată, alături de
Preşedinţii Comitetelor de Organizare, în organizarea activităţilor ştiinţifice desfăşurate în cadrul
SRP, începând cu Congresul Naţional din 2016, un adevărat „maraton” ştiinţific ce a cuprins 17
cursuri postuniversitare şi peste 30 de simpozione, continuând cu manifestările anilor 2017 şi
2018, care au stat sub semnul sintagmei „unitate în diversitate”, prin desfăşurarea în acelaşi timp
şi loc a mai multor Conferinţe şi Simpozioane ale Secţiunilor şi Grupurilor de lucru ale SRP. De
asemenea, am fost implicată în activitatea de promovare a SRP în cadrul diverselor întâlniri din
cadrul ERS, dar şi al altor organizaţii naţionale şi internaţionale.
Pentru noul mandat îmi propun sǎ continui cu acelaşi entuziasm, tenacitate şi capacitate
de muncǎ susţinutǎ, activitǎţile derulate de SRP, cu o atentă şi continuă susţinere a colegilor
tineri şi o promovare a multidisciplinarităţii. În plus, doresc o continuare a foartei bune
colaborări cu toţi membrii SRP şi o deschidere a unor noi colaborări cu membrii diverselor
societăţi profesionale medicale şi asociaţii de pacienţi.
În acest sens vǎ rog sǎ luaţi în considerare aplicaţia mea pentru obţinerea postului de
Secretar General.

Vǎ mulţumesc,

Constanţa,

Ariadna Petronela Fildan
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