
Stimati colegi, dragi prieteni, 
 
 

Va prezint candidatura mea pentru functia de Presedinte al Comitetului 
Director al Sectiunii de Bronhologie a SRP. 

Activez ca membru al Comitetului Director al Sectiunii de Bronhologie a SRP 
din anul 2002, de la infiintarea acesteia, in mod continuu, pana in prezent. 

Cei 13 ani de activitate si colaborare in cadrul Sectiunii de Bronhologie, cu 
participare directa, cred ca constituie un argument semnificativ in sustinerea si 
justificarea candidaturii mele. In toti acesti ani, am fost implicat in mod activ, ca 
membru in comitetul de organizare si lector, in desfasurarea tuturor manifestarilor 
stiintifice din cadrul Sectiunii de Bronhologie (conferinte nationale, work-shop – uri, 
cursuri precongres, ateliere, simpozioane) cu participare nationala si internationala . 

Din punct de vedere profesional, consider ca am pregatirea medicala 
necesara si am desfasurat activitati in mai multe domenii ce implica lucrul în echipa, 
utilizarea cunostintelor medicale si stiintifice, in vederea aplicarii cunostintelor 
teoretice si practice. In afara de activitatea din cadrul Sectiunii de Bronhologie, am 
incercat continuu sa invat, sa instruiesc practic si sa asist medici rezidenti si 
specialisti in procesul de fomare profesionala in ceea ce reprezinta Endoscopia 
Bronsica,  de  fiecare data cu rezultate dintre cele mai bune. 

Consider ca trebuie continuat programul educational deja existent la nivelul 
sectiunii pentru medici rezidenti,  specialisti pneumologi și de alte specialitati 
amplificand  calitatea  și competitivitatea activitatilor la nivelul sectiunii noastre, o 
directie importanta putand fi accentuarea perfectionarii in tehnicile de bronhoscopie 
rigida si interventionala. 

Doresc sa pun un accent deosebit pe importanta pe care o voi acorda muncii 
mele în cadrul sectiunii, în scopul  de a obtine rezultate masurabile si în ajutorul 
tuturor colegilor cu interes în Endoscopia Bronsica. 

In speranta unei colaborari complete si sincere, in vederea mentinerii coeziunii 
in  "Marea Familie a Bronhologilor",   cea mai veche si mai puternica sectiune a SRP,  
va trimit cele mai bune urari si astept cu nerabdare revederea din 20 noiembrie 2015. 
 

Conform cerintelor  formatului, atasez un foarte scurt CV. 
 

Cu deosebita consideratie, 

Mihai  Alexe 


