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Scrisoare de intenție 
 

Către Comunitatea studenților – UMF „Grigore T. Popa” Iași 
 
 
 

Mă numesc Cărăușu Vadim-Costin și sunt student în anul III la Universitatea de 

Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, iar prin această scrisoare am deosebita 

plăcere să îmi exprim motivația de a candida pentru funcția de Președinte al Societății 

Studenților Mediciniști din Iași în mandatul 2020-2021. 
 

Din primele săptămâni de facultate am devenit voluntar în proiectele SSMI, 

având astfel șansa de a cunoaște oameni, de a trăi experiențe și de a descoperi 

oportunități de dezvoltare personală și profesională. Astfel am învățat necesitatea 

adaptării și importanța unei viziuni comune pentru a atinge în final rezultatul dorit. Am 

avut onoarea să fiu beneficiar al activității unor astfel de echipe, membru și coordonator 

al acestora, iar în acest fel adunând experiență de peste tot am reușit să fiu ales, în al 

doilea an de studiu, Coordonatorul Departmentului pe Drepturile Omului si Pace, fiind 

parte integrată a Consiliului Director Extins. 
 

De asemenea, în acest mandat am ocupat funcția de Coordonator al 

Programului Național FASMR “Children Health and Rights”, aspect care mi-a prezentat 

responsabilitățile unui membru al echipei naționale și ce înseamnă de fapt să îți extinzi 

voluntar domeniul de activitate pentru un progres constant. Am reușit astfel de-a lungul 

acestei perioade, prin devotament și multă energie investită, să conturez o viziune cât 

mai reală a idealurilor acestei societăți, dar și ale comunității academice în care cu toții 

trăim și ne dezvoltăm. Iar momentul care mi-a oferit ocazia să mă implic și mai mult, să 

fiu martor și chiar să contribui la activitatea internațională au fost evenimentele IFMSA 

la care am fost membru al delegației României. Fie ele Adunări Generale, Regionale 

sau meetinguri, toate au fost o provocare, dar motivarea și tenacitatea mea m-au ajutat 

să mă depășesc, să descopăr o nouă energie și o dedicare care m-au surprins și au 

reprezentat un imbold pentru implementarea de noi idei, reformarea activității și 

creșterea vizibilității departamentului. Impactul a fost unul evident, ceea ce mă face să 

mă simt pregătit să-mi continui activitatea, la nivel mai înalt de această dată, unde 

pasiunea și determinarea sunt calități esențiale pentru un președinte al acestei societăți. 
 

Experiența mea din ultimii ani variază de la voluntariat în activități locale ale 

SSMI, coordonarea de campanii naționale și internaționale până la cea a 

departamentului SCORP și SCOPH, unde dedicația și acțiunile mele au avut cel mai 

mare impact și vizibilitate. Eficientizarea pe care am adus-o acestor departamente a 

constat nu numai în reformarea și îmbunătățirea activităților lor, cât și în valorificarea 

oportunității de a ne face vocea auzită. 
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Poziția de coordonator de program mi-a arătat, mai mult decât orice, că e 

esențial ca odată ce acumulezi cunoștințe, să știi să îi atragi și pe alții, să îi ajuți să se 

implice în activități care să le canalizeze pasiunile și să le dovedești că acțiunile lor 

contribuie la protejarea sănătății și la realizarea unei schimbări în bine. De aceea, am 

susținut constant implicarea membrilor, reprezentarea și participarea lor activă în 

proiectele Societății. 
 

În calitate de candidat la poziția de Președinte, vreau să-mi răsplătesc societatea 

cu tot ce mi-a oferit și mai mult de atât. Puterea de a schimba vine din unitate, iar 

societatea din care facem parte reprezintă o oportunitate extraordinară de a ne face 

auziți și de a crește vizibilitatea și impactul acțiunilor noastre. 
 

Datorită competențelor interpersonale, abordării raționale, spiritului deschis, 

abilității de a lucra sub presiune, leadershipului, adaptabilității, inițiativei, atitudinii 

proactive de care dau dovadă, precum și experienței pe plan local, național și 

internațional, mă consider un candidat potrivit pentru poziția de Președinte SSMI. Prin 

devotament și perseverență, îmi asum misiunea de a contribui activ la dezvoltarea 

societății, iar mandatul actual, în care am făcut parte din echipa SSMI m-a ajutat să 

înțeleg în profunzime modul de funcționare și nevoile membrilor. 
 

Dacă voi deveni Președinte, munca mea se va concentra pe a face societatea 

mai unită, mai activă și mai vizibilă. Multe activități s-au derulat și se derulează, făcând 

din SSMI organizația puternică și susținută care e azi. Personal, îmi doresc să cresc 

implicarea membrilor, vizibilitatea muncii noastre și puterea cooperării. Toate acestea 

pentru că trăim într-o lume unde e nevoie să ne implicăm activ pentru a elimina 

discriminarea și nedreptatea și pentru a crea soluții sustenabile. Și ca să obținem asta, 

trebuie să fim transparenți, mobilizați și coordonați. Pentru că dacă acționăm împreună, 

suntem de neoprit. 
 

Voiam să închei această scrisoare mulțumind tuturor care m-au susținut și m-au 

inspirat, dar cândva mi s-a spus nu să mulțumesc pentru iubire, ci să iubesc înapoi. Așa 

că în loc de un mulțumesc, eu vă ofer o promisiune: să continui să investesc în SSMI 

toată dedicația, compasiunea și determinarea de care dau dovadă. Promit să prețuiesc 

și să sprijin fiecare membru la fel cum am fost și eu; și promit să onorez valorile 

Societății noastre. 
 

Cu deosebită considerație, 
 

Cărăușu Vadim-Costin 


