
 

 

 

Scrisoare de intenție 

 

 

Subsemnatul Dr.Victor Spînu, îmi exprim prin aceasta scrisoare intenția de a 

candida la funcția de președinte al Secțiunii de Tuberculoză din cadrul Societății 

Române de Pneumologie. 

Prin dobândirea aceastei funcții de maturitate îmi propun extinderea  unei 

experiențe de viață profesională începută în 1982 în calitate de stagiar al 

Institutului. Șansa m-a făcut să revin, după 8 ani de ,,rătăcire în deșert”, ca medic 

secundar/rezident de pneumoftiziologie și să rămân. Am parcurs pas cu pas toate 

etapele profesionale și, ca noi toți, știu cât de importantă este, pentru specialitate, 

componenta TB. 

De la contrarierea inițială a contactului cu Profesorul Emil Corlan, la ale cărui 

întrebări nu am căpătat răspunsuri decât atunci cand maturitatea m-a ajuns din 

urmă, până la progresul profesional și de înțelegere sub patronajul celorlalți 

profesori care ne-au marcat existența - Paul Stoicescu, Miron Bogdan, Cristian 

Didilescu - percepția asupra domeniului a devenit tot mai aplicată.  

Deloc întâmplător, am ajuns să mă specializez informal dar cât se poate de practic 

în TB  cu chimiorezistență, zona diagnostică și terapeutică în care efervescența  de 

azi nu are egal decat,  poate, în cea din anii ‘60-‘70. Instabilitatea ce a caracterizat, 

încă de la debut, această componentă terapeutică mi-a adus flexibilitate, înțelegerea 

naturii umane și sentimentul cu totul particular al participării la salvarea a sute de 

vieți dar, de asemenea, și dileme etice. 



Din 2012 am îndeplinit diferite funcții în cadrul Unității de Asistență Tehnică și 

Management a Programului Național de Prevenire, Suprevaghere și Control al 

Tuberculozei, inclusiv cea de coordonator național al UATM, toate acestea 

aducându-mi și înțelegerea sistemică. 

Activitatea de asistent universitar pe care am desfășurat-o timp de 14 ani în cadrul 

UNiversității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București mi-a facilitat și 

susținerea, alături de alți colegi, a numeroase cursuri pe temele dominante ale 

momentului. Pot presupune că abilitățile imi vor fi augmentate și de parcurgerea, 

în ultimele luni, a unui remarcabil curs de „public speaking” in cadrul Scolii 

Naționale de Studii Politice și Administrative. 

Din perspectiva importanței secțiunii TB a SRP, pot să asum cu tot angajamentul 

continuarea activităților și a rezultatelor obținute în cadrul acesteia, în nota 

străduințelor remarcabile ale colegilor care au ocupat aceasta funcție anterior, 

gestionarea corectă a intereselor noastre de rețea și individuale, într-un spațiu 

juridic, administrativ și profesional mai fluid ca oricând și pledarea pentru 

constanță si previbizilitate în alocarea resurselor necesare formării personalului 

dedicat asistenței TB și domeniului cercetării operaționale. 

Imi propun o comunicare eficientă cu colegii pentru binele comun al specialității. 

Toate aceste afirmații reprezintă punctul meu de vedere și motivarea depunerii  

candidaturii la funcția de președinte al Secțiunii de Tuberculoză a Societății 

Române de Pneumologie. 

 

Cu considerație și prietenie, 

Dr. Victor Spinu 

  

 

        

 


