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Subsemnata,Mărginean Corina,medic primar pneumolog,doctor in medicină,membru 

SRP,ERS,EACCI,șef secție prin această scrisoare îmi exprim intenția de a candida pentru 

nou mandat de președinte al secțiunii de tabacologie al cărui președinte am avut onoarea 

să fiu in perioada 2015-2017. 

Preocuparile mele legate de fenomenul tabagismului au început în studenție, devenind un 

scop important al activității mele profesionale. 

In 2004 am finalizat teza de doctorat cu titlul ,,Dimensiunea și optica asupra fumatului la 

copii si adolescenți în județul Mureș”. 

Am urmat cursuri de pregătire in domeniul tabacologiei,iar din  2007 lucrez in 

Programul,,Stop Fumat” :-coordonator program pentru județul Mureș.Am consiliat peste 

4500 de fumători cu rezultate foarte bune. 

Intențiile si preocupările mele  țintesc urmatoarele direcții: 

1. Continuarea  si intensificarea demersurilor pentru obținerea competenței de 

tabacologie,deoarece este un domeniu special care solicită medici pregătiți în 

vederea asistării la un nivel profesional ridicat al fumătorilor care doresc să 

abandoneze fumatul.Amploarea tabagismului este foarte mare, mortalitatea si 

morbiditatea secundară atingand un nivel pandemic la nivel mondial. 

2. Implicarea mea va fi activa  in procesul de educație al populației și în special al 

tinerilor cu privire la efectele  nocive   ale fumatului respectiv beneficiile aduse de 

renunțarea la fumat. Prevenția a fost și va fi centrul activității mele in acest 

domeniu. 

3. Voi participa la fel ca și pana în prezent la mediatizarea riscurilor produse de 

fumat prin participarea la emisiuni medicale, articole in mass-media scrisa, reviste 

de specialitate medicale 

4. Voi continua actualele colaborări ale secțiunii de tabacologie și voi încerca 

stabilirea de parteneriate cu alte specialități medicale, ONG-uri  și societăți 

implicate in acțiuni de prevenție a fumatului. 

5. Voi contribui la organizarea de conferințe,întalniri,schimburi de experiență legate 

de problematica fumatului încercand să atrag alaturi de secțiunea de tabacologie 

atat profesioniști din lumea medicală cat și oameni din societatea civilă implicați 

în lupta antifumat. 

Menționez ca în perioada 2015-2017 am organizat două simpozioane cu ocazia Zilei   

mondiale  antifumat( 2016, 2017), un simpozion in cadrul Congresului SRP- 2016 și am 

participat cu un număr mare de lucrări in domeniul tabagismului la manifestări științifice 

ale SRP. 

Sper că experiența mea în activitatea antifumat ,calitățile mele organizatorice ,experiența 

acumulată ca presedinte al secțiunii tabacologie în perioada 2015-2017,implicarea mea 

constantă în prevenirea fumatului ,entuziasmul,mentalitatea , fidelitatea și pasiunea mea 

pentru atingerea obiectivelor să fie elemente care să ducă la obținerea unui nou mandat 

care să-mi permită terminarea proiectelor actuale și inițierea altor proiecte. 



Anexez acestei scrisori CV-ul în care se regăsesc date despre pregătirea ,experiența și 

aptitudinile mele.  

 

 

Cu respect,  

 

Dr. Marginean Corina 


