
Scrisoare de intentie 

 

 

Subsemnatul Mincu Bogdan Mihai, medic specialist pneumolog,  profesor asociat la 

Cluj School of Public Health, facultate din cadrul Universitatii Babes Boylayi, Cluj-Napoca, 

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

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

 Prin aceasta candidatura, doresc sa continui proiectele incepute in calitate de 

Presedinte in execrcitiu al sectiunii 9G, proiecte pe care le voi detalia in cele ce urmeaza: 

Proiectul REMAP – proiect de educatie medicala aplicata adresat tinerilor 

pneumologi, proiect la care au participat, in cadrul celor 4 workshop-uri din 2017, peste 80 de 

tineri pneumologi. Despre acest proiect merita mentionat workshop-ul de bronhologie destinat 

exclusiv rezidentilor, o premiera in sine pentru acestia, dar si interesul mare pe care l-a suscitat 

acest proiect in randul tinerilor pneumologi. 

Conferinta sectiunii 9G – aflata la a doua editie, conferinta care pune accentul pe 

educatie, inovatie si promovare a tinerilor, intr-un cadru pluridisciplinar. 

Colaborarea dintre Societatea Romana de Pneumologie, prin Sectiunea 9G si 

Association Des Pneumologues Des Pays De L'est Du Nord (APPEN), exprimata prin participarea 

tinerilor pneumologi romani la Conferintea 2eme JEPE, din iunie 2017, dar si atelierele gratuite 

pentru 20 de tineri pneumologi care vor fi organizate in cadrul 3eme JEPE, intre 22-24 iunie la 

Bucuresti. 

In cei doi ani de existenta, sectiunea 9G s-a transformat intr-un cadru informal, relaxat, 

in care educatia medicala este principalul scop si ea este transmisa transversal, de la medici tineri 

catre medici tineri, dar si vertical, de la seniori, tinerii putand astfel absorbi cunostinte si experienta 

in domeniile lor de interes. 

Pe viitor, doresc sa extindem parteneriatele cu asociatii ale tinerilor pneumologi din 

alte tari si sa demaram proiecte noi in parteneriat cu acestia, proiecte ale caror scopuri sa fie 

educatia medicala si implicarea activa a tinerilor pneumologi in dezvoltarea pneumologiei. De 

asemenea, doresc sa sprijin ideile noi de proiecte stiintifice, educationale sau sociale venite din 

partea colegilor tineri. De asemenea, doresc sa continui si sa imbunatatesc, in masura in care este 

posibil colaborarea cu specialitati conexe, deoarece cred cu tarie in succesul abordului 

multidisciplinar. 

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

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

 

Dr. Bogdan Mincu 


