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Iași, 9 octombrie 2020 

 
 

Către Consiliul Director al Societății Studenților Mediciniști Iași, 

 
Numele meu este Alexandra Rusu, sunt studentă în anul VI la Facultatea de 

Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

și prin această scrisoare doresc să expun și să detaliez câteva din motivele care au 

stat la baza deciziei mele de a candida pentru funcția de Cenzor în cadrul Societății 

Studenților Mediciniști Iași (SSMI). 

Activez ca voluntar în cadrul SSMI încă din anul I, fapt care mi-a permis să mă 

familiarizez cu numeroasele proiecte desfășurate, dar mai ales cu misiunea și 

valorile Societății. Am participat la activități din cadrul tuturor departamentelor, iar 

în anul III am acceptat provocarea de a coordona două proiecte, și anume: 

“Simularea Examenului de Rezidențiat” și ”Tutore pentru noua generație”. În urmă 

cu un an, mi-am început mandatul în calitate de Coordonator al Departamentului 

de Educație Medicală (SCOME). Evoluția mea nu s-a încheiat aici, urmând ca mai 

apoi să obțin postul de Responsabil Resurse Educaționale în cadrul aceluiași 

departament, în Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România 

(FASMR), ulterior ocupând funcția de Vicepreședinte Relații Externe în cadrul 

Societății Studenților Mediciniști Iași (SSMI). Fiind adepta unei transformări 

continue și a creării unei identități cât mai bogate și cât mai unice, consider că 

statutul de membru SSMI mi-a oferit oportunitatea de a îmi contura personalitatea 

într-un mod cât mai divers și dinamic, atât prin rolurile pe care le-am avut de jucat 

în dezvoltarea Societății, activitățile de formare, cât și prin oamenii extraordinari 

pe care i-am cunoscut și cu care am avut plăcerea de a lucra. 

Experiența dobândită în ultimii ani m-a ajutat să îmi dezvolt aptitudinile 

organizatorice, de comunicare și lucru în echipă, de gestionare a resurselor, să 

înțeleg responsabilitatea poziției pe care o dețin și să pot să îndeplinesc eficient 
orice sarcină în cel mai scurt timp posibil. 

În concluzie, consider că entuziasmul și dedicarea mă recomandă pentru 

funcția de cenzor. Toate acestea îmi vor fi utile pentru a contribui în continuare la 
dezvoltarea Societății și pentru a crește impactul proiectelor pe care le desfășurăm 

cu și pentru studenți, prin îndrumarea noii generații. 

 
Cu stimă, 

Alexandra Rusu 
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