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Către Comunitatea Studenţilor Universităţii de Medicină şi Farmacie 

„Grigore T. Popa” Iaşi, 

 

Mă numesc Florea Mădălina-Andreea, sunt studentă în anul III la Facultatea de 

Medicină Generală din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” 

Iaşi şi sunt deosebit de onorată să vă prezint, prin această scrisoare, candidatura mea 

pentru funcţia de VicePreşedinte pe Relaţii Interne al Societăţii Studenţilor Medicinişti 

Iaşi, pentru mandatul 2020-2021. 

 

 Pasiunea mea pentru voluntariat a început încă de la sfârşitul clasei a X-a, prin 

implicarea în organizarea unor festivaluri locale, ce mi-au deschis ochii către această 

nesfârşită mare de noi experienţe. Pe parcursul anilor, activitatea de voluntar a ajuns să 

fie parte din mine, din personalitatea mea şi din rutina mea; a devenit o pasiune 

descoperită întâmplător, dar cultivată atent cu fiecare nouă ocazie. La facultate am avut 

norocul să descopăr SSMI, locul în care am reuşit să ies din zona mea de confort, am 

învăţat să fiu eu şi m-am apropiat mult mai mult decât o făcusem vreodată de ceea ce îmi 

doream să fiu. Parcursul meu a început în cadrul training-urilor; fiind o persoană destul 

de timidă şi închisă, admiram modul în care trainerii ne prezentau informaţia si vorbeau 

atât de liber, de parcă s-ar fi născut făcând asta şi mă gândeam că nu voi putea face asta 

vreodată. Apoi am ajuns la Weekendul Motivaţional, unde m-am îndrăgostit de training, 

văzând ce activităţi au putut pregăti câţiva oameni, care au fost şi ei cândva boboci 

speriaţi, la fel ca mine. Astfel, am luat decizia de a participa la programul de instruire, 

TNT, unde mi-am demonstrat că pot vorbi liber în faţa unor oameni, şi mai mult, pot 

chiar să îi ajut pe ei în timp ce mă dezvolt şi pe mine. Să fiu parte a acestei divizii mi-a 

schimbat radical viaţa, m-a facut sa îmi depăşesc limitele şi să fiu cu adevărat ceea ce 

sunt, fără să îmi fie ruşine de asta. Mai mult, acest lucru mi-a dat curajul să mă implic în 

mai multe proiecte, să cunosc mai mulţi oameni noi şi să creez prietenii.  

 

Anul trecut, am hotărât să ies şi mai mult din zona mea de confort, să încerc sa îi 

ajut  cât mai mulţi oameni, întocmai cum m-a ajutat SSMI pe mine…am candidat pentru 

postul de Director al Diviziei de Training. Îmi demonstrasem deja prin implicarea în 

Tutore pentru o noua generaţie şi Orientation Days, acest că pot să vorbesc atât de liber 
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în faţa unor persoane pe care de abia le cunoscusem şi să le ajut, să le îndrum şi să le dau 

sfaturi. M-am implicat în proiecte cât mai diverse, cu scopul de a avea cunoştinţe cât mai 

vaste si complexe despre întreaga activitate a societăţii şi de a vedea potenţiale 

îmbunătăţiri, de a îmi ajuta coechipierii în realizarea unor evenimente cât mai frumoase şi 

mai reuşite. Am descoperit cât de important este să fii o persoana organizată şi mai ales 

pasionată de ceea ce face, precum şi diferenţa enormă pe care o fac câteva detalii în 

organizarea unui eveniment care să nu fie doar reuşit, să fie extraordinar. 

 

Si totuşi de ce m-am gândit să candidez tocmai pe această funcţie? Fiind trainer, 

consider că am învăţat ce înseamnă să fii parte a unei echipe, indiferent de rolul pe care îl 

joci: fie că eşti lider, fie că eşti persoana creativă, fie că eşti criticul, fie că eşti cel care 

monitorizează totul din umbră, important este să cunoşti scopul comun pe care îl avem cu 

toţii şi etapele pe care îndeplinirea acestuia le presupune, să te adaptezi diferitor sarcini, 

situaţii si persoane, dar mai ales să ai curajul să acţionezi şi să contribui la realizarea a 

ceva minunat, să oferi tot ce ai mai bun, să munceşti din greu pentru ca mai apoi reuşita 

unui proiect să şteargă orice urma de oboseală, de tristeţe şi de îngrijorare. Munca în 

echipa mi se pare un atu de-al meu foarte important, deoarece după absolvire, în 

activitatea noastră de medici, nu vom fi pe cont propriu; ne vom baza pe colegii noştri, pe 

mentorii noştri, pe personalul medical al spitalului, pe colaborarea pacienţilor, iar acest 

lucru presupune să ai încredere în oameni, să ştii cum să le vorbeşti, să ştii cum să îţi 

expui părerea şi cum să oferi critică constructivă, să respecţi omul din faţa ta indiferent de 

vârstă, statut social, funcţie, rasă, religie, sex, să fii un om empatic, muncitor, care îşi 

doreşte să îi ajute pe ceilalţi, un om care concureaza cu el însuşi, cu propriile standarde şi 

limite…lucruri care se învaţă în timp. În calitate de studenţi putem facilita acest proces 

prin implicarea în voluntariate, înainte de a avea în mâini o viaţă de om; astfel, ne 

obişnuim să fim responsabili, să fim implicaţi, să căutăm mereu soluţiile cele mai bune, 

să ne asumăm greşelile pe care le facem şi să învăţăm din ele, să aducem pas cu pas mici 

schimbări în bine, să construim bazele unei societăţi şi unui sistem mai bun pentru 

generaţiile viitoare. 

 

Ceea ce ne uneşte pe toţi ȋn această societate este pasiunea şi dorinţa de a schimba 

ceva în lume, de a-i ajuta pe ceilalţi şi de a duce mai departe renumele organizaţiei pe 

care suntem mândri că o reprezentăm zi de zi, activitate de activitate, şi care şi-a găsit un 

loc special în sufletele noastre, aşa cum şi noi ne-am găsit o nouă casă în sânul acesteia, 
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înconjuraţi de oamenii pe care aceasta i-a dezvoltat şi de oamenii pe care îi ajută. 

Evoluţia sa este un lucru pe care îl putem face doar prin noi, evoluând ca persoane, ieşind 

din zona noastră de confort, căutând mereu ce ne place, luptând necontenit pentru o 

schimbare în bine, pentru o generaţie mai bună, fiind autentici şi curajoşi, non-

conformişti şi plini de entuziasm, scapând de temeri, deoarece acestea ne pun piedici, de 

cele mai multe ori închipuite. Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi nu este doar despre a 

face ceva bine, este despre a fi mereu în competiţie cu noi înşine şi despre a îmbunătăţi zi 

de zi câte ceva din comportamentul nostru, din atitudini, pentru că schimbarea vine din 

oameni, iar impactul pe care îl are această organizaţie nu ar fi acelaşi fără o dedicare 

autentică, fără oamenii care pun mereu suflet în ceea ce fac şi fără motivaţia de a creşte.  

 

Astfel, consider că am calităţile necesare pentru a reprezenta echipa din care fac 

parte şi pentru a contribui la dezvoltarea sa cât mai armonioasă, punând pasiune în tot 

ceea ce fac pentru aceasta, dar şi pentru societatea noastră, întărind legăturile dintre 

membrii Consiliului Director, dintre aceştia şi coordonatorii de departamente, divizii şi 

proiecte, şi nu în ultimul rând dintre aceştia şi studenţi. 

 

Privind cu multă încredere spre viitor,  

Mădălina-Andreea Florea 

 


