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Stimată Doamnă Profesor Ruxandra ULMEANU, 
 
 
În urma corespondenței electronice cu secretariatul Societății Române de Pneumologie, am 
aflat despre disponibilitatea poziției de membru în consiliul SRP pentru mandatul 2018-202, 
poziție pentru care aș dori să îmi depun candidatura. Sunt medic specialist pneumolog, lucrez 
la Iași, la Spitalul Clinic de Pneumologie și sunt Șef de Lucrări în cadrul Disciplinei de 
Pneumologie a Facultății de Medicină, UMF Iași. 
 
Cariera mea universitară a fost întotdeauna legată de Societatea Română de Pneumologie. 
Am învățat multe participând la congresele și manifestările științifice organizate de SRP, am 
cunoscut colegi minunați și am închegat relații profesionale de o calitate indubitabilă.  
Încă din timpul rezidențiatului am încercat să fiu activ și să mă implic în activitățile SRP, 
participând la majoritatea manifestărilor științifice și contribuind cu articole în Revista 
Pneumologia. În anul 2014 am primit Premiul al II-lea în cadrul Sesiunii dedicate tinerilor 
medici – Congresul Național al SRP, totodată fiind premiat, în același an de către colectivul 
Revistei Pneumologia – pentru articolul „ A Curious Case of Yellow Nails Syndrome”. 
Începând cu anul 2015 am făcut parte din colectivul de redacție al Revistei Pneumologia – 
Revista Societății Române de Pneumologie,  ocupând poziția de „Resident Editor”, ulterior 
Editor – poziție pe care, cu mândrie și recunoștință o ocup și în prezent, având, pe lângă 
atribuțiile specifice și rolul diseminării materialelor în mediile sociale electronice. 
 
Vă scriu aceste rânduri din dorința de a mă implica mai mult în activitatea SRP, considerând 
că este o șansă imensă de a mă dezvolta, de a învăța și de a fi de ajutor din poziția de membru 
în Consiliul Societății Române de Pneumologie. 
Așadar, cu permisiunea dumneavoastră, vă rog să luați în considerare aplicația mea pentru 
poziția de membru în consiliul SRP, asigurându-vă de întreaga mea disponibilitate și de 
depunerea tuturor diligențelor pentru a contribui mai mult la eforturile dumneavoastră și ale 
echipei în dezvoltarea Societății Române de Pneumologie. 
 
Vă stau la dispoziție pentru orice alte detalii sau completări și vă mulțumesc respectuos pentru 
parcurgerea documentelor candidaturii mele. 
 
 

Cu aleasă recunoștință și deosebită stimă, 
 

Radu CRIȘAN-DABIJA 


