
Dragi colegi, dragi prieteni şi colaboratori, 
 
 

 
Subsemnata  Nemeṣ  Roxana  Maria supun pe această cale atenţiei dumneavostră depunerea 

candidaturii mele pentru funcția  de Preṣedinte  al  Societății Române de Pneumologie, mandatul 

2020-2022.  

 

Sunt conferențiar universitar, medic primar pneumolog, medic specialist pediatru, cercetător  ṣtiințific  

gr.  III, doctor  în  ṣtiințe  medicale. 
 

Activitatea mea de peste 20 ani  în domeniul pneumologiei a fost în permanenţă dublată de 

susținerea  ṣi  promovarea  acțiunilor  Societății Române de Pneumologie. Am ocupat în cadrul 

Societății Române de Pneumologie poziții ce au impus activități ṣi responsabilităti multiple pe care le-

am onorat cu multă dăruire: Secretar general al Secţiunii de Fiziopatologie Respiratorie a SRP (2004-

2008), trezorier (2008-2012), preşedinte al Secţiunii de Fizipatologie Respiratorie a SRP (2008-2012), 

Secretar general al SRP (2013-2015), preşedinte  al Secţiunii de Fizipatologie Respiratorie a SRP (din 

2016), funcţie pe care o deţin şi în momentul de faţă. 
 

Activitatea susținută în slujba explorării funcționale respiratorii a inclus elaborarea de cărți ṣi articole 

ṣtiințifice în domeniu, participarea în calitate de lector la numeroase manifestări ṣtiințifice, 

organizarea în premieră a celor două simpozioane  sub egida SRP: Exigenţa şi excelenţa în BPOC 

(2010) şi Exigenţa şi excelenţa în astm (2011), precum ṣi organizarea  Conferințelor naționale de 

Fiziopatologie Respiratorie (2010, 2014, 2018), a Congreselor naţionale ale SRP (membru în comitetul 

de organizare 2010, 2012, 2018) şi participarea ca membru în comitetul ştiinţific al Congresului 

naţional al SRP (2008) şi a Conferinţei naţionale de pneumologie pediatrică (2014). 
 

Toate aceste oportunitați m-au ajutat să îmi definesc cu maturitate pasiunea pentru specialitatea  în 

care practic şi să imi construiesc repere profesionale valide ṣi valoroase. Mi-au dăruit deasemenea o 

şansă unică, aceea de a face parte din marea familie a pneumologilor români, a unei societăţi 

profesionale aparte, prolifice, extrem de activă, o societate fundamentată pe experienţa înaintaşilor,  

experienţă care la rându-i deschide calea generaţiilor următoare,  pentru că aşa este firesc, tinerii 

trebuind să ducă mai departe ceea ce am clădit noi. 
 

Totodată, respectul şi recunoaşterea valorilor construite de “cei mai bătrâni” sunt condiţii esenţiale a 

felului în care “funcţionăm” noi, pneumologii români. Pneumologia din România a devenit un 

standard, un exemplu demn de urmat în ceea ce priveşte funcţionarea unei societăţi medicale 

profesionale. Dezvoltarea şi creşterea vizibilităţii Societăţii Române de Pneumologie trebuie să 

continue în mod firesc evoluţia ascendentă. 

 

Doresc, cu dumneavostră toţi, să mergem în anii următori pe acest drum. Împreună.  

Vă multumesc anticipat pentru interesul pe care-l veţi acorda candidaturii mele. 
 

 

Cu respect, 

Conf. Dr. Roxana Maria Nemeş 


