
 

Scrisoare de intentie 

 

Subsemnata, Arghir Oana Cristina, conferențiar universitar la disciplina 

Pneumoftiziologie/Pneumologie din cadrul Departamentului 4 al Facultății de Medicină – 

Universitatea Ovidius Constanța, medic primar pneumolog, șef al Clinicii Pneumologie I 

Adulți din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, vă adresez aceasta 

scrisoare pentru a–mi exprima intenția de a candida pentru funcția de membru în cadrul 

Secțiunii de Tuberculoză a Societății Române de Pneumologie. 

Pe parcursul întregii mele activități profesionale, ca medic pneumolog, am avut ocazia să îmi 

valorific cu succes calitățile de lector, formator, decizie și acțiune. În calitate de membru SRP 

și, mai ales, ca președinte al Filialei SRP Constanța, am dezvoltat activitatea de organizare de 

evenimente pe plan regional și național. Astfel, am fost președinte al Comitetului local de 

organizare/ coordonator al: 

1. Primei Conferințe a Asociației Europene de Bronhologie, capitolul de sud Est, 12-14 

octombrie 2005,  organizată în Constanța;  

2. Congresului XX al SRP, 29-31 mai 2008, Constanța; 

3. Conferinței «Diagnosticul și terapia sindromului de apnee în somn de tip obstructiv», 

13.12.2008, Constanța;  

4. Cursului multidisciplinar* «Impactul Sindromului de Apnee in Somn în patologia 

generală» 5-6 aprilie 2012, Constanța); 

5. Conferința PneumoRoad Show Constanța, 7 Noiembrie 2015; 

6. Conferința regională Sindromul de apnee obstructivă în somn o realitate ce nu trebuie 

ignorată, 9 aprilie 2016 

M-am ocupat, în acelasi timp, de prezentarea patologiei tuberculoase din perspectivă 

multidisciplinară, organizând  doi ani consecutiv : 

1. Simpozionul Abordarea Multidisciplinară a tuberculozei organizat în Constanța, sep 

2015  

2. Conferința PneumoRoad Show Constanța, Noiembrie 2014 "Tuberculoza și patologia 

asociată" organizat în Constanța, 22 Noi 2014; 

Am sustinut  lupta împotriva tuberculozei și altor boli bronhopulmonare cronice cu impact 

negativ asupra sănătății atât în fața unui public larg, cât și în fața colegilor. Doresc să pun un 

accent deosebit pe importanța pe care o acord muncii mele și pe scopul declarat de a obține 

rezultate măsurabile. Consider că am un spirit de echipă dezvoltat, că pot colabora în echipe 



de lucru, alături de colegi şi/sau experţi, inclusiv pentru elaborarea și/sau derularea unor 

proiecte de anvergură. Sunt un spirit creativ, dau dovadă de motivare, capacitate de adaptare, 

am abilități excelente de comunicare dobândite natural dar și prin perfecţionare profesională 

(absolvent al Programului «Communication Skills Program»), în scopul maximizării integrării 

mele socio-profesionale. 

Motivatia candidaturii:  

Consider că sunt un bun organizator, exigent dar și autoexigent, având capacitate ridicată de 

analiză şi sinteză, și mai ales disponibilitate pentru lucru în echipă. Urmare a activității 

didactice și a cursurilor de perfecționare urmate (formator, manager de proiect, evaluator 

performanțe profesionale), pot contribui la facilitarea promovării medicilor, tineri mai ales, pe 

plan intern și extern, printr-o competiție corectă și constructivă. Mă pot implica în organizarea, 

evaluarea și gestionarea viitoarelor proiecte ale Societății Române de Pneumologie iar 

experiența pe care o  va fi benefică în cadrul Consiliului Director al SRP.  

Detalii referitoare la pregătirea, experienţa şi aptitudinile mele sunt cuprinse în CV -ul anexat 

prezentei scrisori. 

 

Mulțumindu-vă pentru interesul pe care-l veți acorda candidaturii mele, vă rog să primiți 

salutările și mulțumirile mele, 

Oana Cristina Arghir                                                                                                           

20.04.16 


