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Către: Comunitatea studenților Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași 
 
Dragi colegi, 
 
Mă numesc Alexandra - Ionela Strugariu și sunt studentă în anul III la Facultatea de Medicină a 
Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași și actual Director al Diviziei de 
PR&Marketing al Societății Studenților Mediciniști din Iași. 
 
Scopul prezentei scrisori identifică dorința mea de a candida pentru poziția de Vicepreședinte 
pe Relații Externe al Societății Studenților Mediciniști din Iași, organizație non-guvernamentală 
pe care îmi doresc cu ardoare să o ridic, prin eforturi maxime, la cel mai înalt nivel.  
 
Încă din anul I am aplicat pentru o funcție în cadrul SSMI, și anume director adjunct al Diviziei 
de PR&Marketing. A fost una dintre cele mai bune decizii luate, întrucât s-a conturat sub forma 
unei punți către a cunoaște noi persoane, la fel de implicate și de dornice să reprezinte suport 
pentru colegii mediciniști. A reprezentat o oportunitate de a învăța, de a greși și de a-mi asuma 
greșelile și, cel mai important, de a evolua. În aceeași măsură, tot în anul I am participat la 
majoritatea proiectelor marca SSMI, experiențe din urma cărora am făcut o reală ”cunoștință” cu 
tot ce presupune societatea, fiind componentă constantă a miezului acesteia. În același an am 
luat contact și cu primele mele Adunări Generale FASMR, care mi-au fructificat șansa de a 
cunoaște membri ai altor organizații studențești de profil medicinist din țară, aspect esențial 
pentru un viitor VPE. 
 
În anul următor, am ocupat poziția de director al Diviziei de PR&Marketing, poziție pe care m-
am străduit pe cât posibil să o duc către un cât mai ridicat nivel. A fost o funcție ale cărei sarcini 
le duceam zâmbind până la final și pe care am iubit-o. Chiar și pe timp de pandemie, am 
încercat să nu stagnez, intervenind cu filmulețele din cadrul proiectului ”Jurnal în timp de 
pandemie-Alături de cei din linia I”. Îmi place să scriu, să postez, să promovez, pasiuni care, 
bineînțeles, îmi vor fi de un colosal ajutor ca și Vicepreședinte pe Relații Externe. Voi încerca în 
continuare să cresc vizibilitatea paginii și să promovez la nivel local, dar mai ales național 
Societatea și impactul pe care acesta îl are atât asupra oricărui student în Medicină, cât și 
inevitabil, asupra populației din jur. 
 
De asemenea, anul II mi-a oferit ocazia de a fi parte și din FASMR, unde activez ca și 
Responsabil de Imagine al comitetului SCOME. Printre diversele avantaje amintesc contactul cu 
o multitudine de coordonatori din alte centre universitare din țară, menținând relații care vor 
imprima un impact pozitiv și incontestabil în viitorul mandat de VPE. În subsidiar, postul acesta 
mi-a oferit și imensa posibilitate de a participa în cadrul European Regional Meeting 2020, 
experiență care mi-a lărgit și mai mult orizontul, luând contact cu ofițeri ale altor organizații 
studențești naționale și luând la cunoștință probleme, dar și soluții pe care le abordează studenți 
mediciniști din alte țări. 
 
Un alt aspect important pe care va trebui să îl punctez ca și VPE constă în relația cât mai 
strânsă cu Universitatea. Ca și reprezentant în Senat al colegilor de an, am fost pusă în fața a 
diverse obstacole care, cu sinceritate declar că au fost cele mai mari cu care m-am confruntat 
până în prezent, dar care m-au scos extraordinar din zona de confort și care m-au convins că 
imposibilul nu există și că orice îți propui, poate lua formă și să se concretizeze într-un succes. 
Alt avantaj conferit de funcția de senator este acela că m-a pus față în față cu structurile 
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Universității și cu conducerea acesteia. Sunt extrem de determinată șă contribui la o 
comunicare și o relație cât mai favorabile între Societate și Universitate, întrucât interesul major 
este comun și vital: îmbunătățirea educației și dezvoltării colegilor mediciniști. 
 
Sunt conștientă că actualul context epidemiologic, însumat cu restul impedimentelor cu care se 
confruntă, în general, un Consiliu Director, reprezintă griji pentru ale căror soluții mă gândesc 
chiar și zilnic. Însă, după cum am mai declarat, imposibilul nu există și sunt incredibil de 
încrezătoare că, alături de colegii mei de echipă, vom reuși cu adevărat să îmbunătățim și să 
creștem Societatea. Îmi doresc foarte tare să dau tot ce am mai bun și să nu renunț nicio 
secundă. Voi încerca din răsputeri să contribui cu idei și cu proiecte utile, cu real impact pozitiv 
asupra celor din jur și să reprezint, alături de colegii din Consiliul Director, vocea prin care 
colegii mediciniști să se facă auziți. 
 
Doresc să vă mulțumesc pentru timpul acordat lecturării acestei scrisori. Pentru orice alte 
nelămuriri, vă pot sta cu tot dragul la dispoziție.  
 
Cu deosebită considerație, 
Alexandra - Ionela Strugariu 
 


