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SCRISOARE DE INTENȚIE ÎN VEDEREA CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE 

CENZOR AL SOCIETĂȚII STUDENȚILOR MEDICINIȘTI IAȘI 

 

Către Consiliul Director al Societății Studenților Mediciniști Iași, 

 

Numele meu este Miruna-Ioana Ungureanu, sunt studentă în anul VI la Facultatea de Medicină 

a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași,  și am deosebita plăcere de a-

mi înainta înspre citire și susținere candidatura pentru funcția de CENZOR în cadrul Societății 

Studenților Mediciniști Iași. 

Visul de a face parte din această asociație a debutat încă din clasa a XI-a, când am susținut 

Simulările Concursului de Admitere la UMF Iași, observând din postura de candidat timid, 

speriat de examen, studenții voluntari implicați ca supraveghetori. Visul meu s-a concretizat 

înca din primul an de studenție, când am luat locul celor de mai sus, fiind la rândul meu de 

cealaltă parte a catedrei și având primul contact cu activitatea de voluntariat de la nivel 

universitar.  

În următorii ani am evoluat, fiind parte importantă din echipele proiectelor de seamă 

desfășurate în SSMI, urmând ca ulterior să devin Coordonator de Proiect în cadrul 

departamentelor de Educație Medicală ( SCOME) și Sănătate Publică (SCOPH), dar și voluntar 

activ în cadrul Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici – CONGRESSIS.  

În anul IV am urcat încă o treaptă, îndeplinind funcția de Coordonator al Departamentului de 

Sănătate Publică, făcând oficial parte din echipa internă a SSMI și îndeplinind, de asemenea, și 

funcția de Organizator al CONGRESSIS-2019, cu o afirmare și dezvoltare extraordinare, care au 

adus un mare plus în vizibilitatea SSMI, dar și în dezvoltarea mea personală și profesională ca 

student la medicină, viitor medic.  

Anul V de studenție și voluntariat a reprezentat o provocare în adevăratul sens al cuvântului. 

Funcția de Vicepreședinte pe Relații Interne m-a făcut să fiu un adevărat îndrumător, aliat și 

prieten pentru echipa internă a SSMI care a deservit funcțiile de conducere ale 

departamentelor și diviziilor din mandatul 2019-2020. Ulterior, neprevăzutul mi-a oferit imensa 

oportunitate de a reprezenta SSMI în funcția de Președinte, într-o perioadă dificilă, precară 

desfășurării activităților obișnuite în mod normal. Această perioadă a constituit pentru mine 

apogeul activității mele locale de voluntariat.  
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Astfel, pot spune că am parcurs toate etapele necesare, de la simplu voluntar până la a ocupa 

două funcții în Consiliul Director în același mandat, pentru ca acum să înțeleg cum ar trebui să 

funcționeze o organizație studențească de nivel superior astfel încât activitatea acesteia să se 

desfășoare cu succes. Cei 5 ani de voluntariat, reprezentat de amploarea de activități diferite la 

care am luat parte, realizate în clipele avute libere printre orele de studiu, m-au conturat ca 

individ și mi-au oferit șansa de a mă transforma în omul care sunt acum, devotat și dornic de a 

fi parte importantă a societății academice și non-academice din care fac parte.  

Consider că această asociație prezintă un potențial imens de dezvoltare, reprezentare, afirmare 

și învățare, lucruri pe care le voi propaga mai departe viitoarei generații care va urma în funcția 

de conducere a SSMI, generație care a crescut sub ochii mei, sub îndrumarea și sfaturile mele, 

oameni frumoși, determinați și dornici să dezvolte atât studentul din ei, cât și asociația din care 

fac parte. Mi-am antrenat echipa să se priveasca asemenea unui întreg din momentul în care 

fiecare membru acceptă funcția dorită, până la finalul mandatului, să creadă în altruism, ajutor, 

devotament, curaj și sprijin reciproc, pentru că numai astfel pot face parte dintr-un întreg care 

să reprezinte nevoile studenților mediciniști la nivel local, iar mai apoi național și internațional.  

Deși student în anul VI la Facultatea de Medicină, îmi doresc să duc mai departe principiile după 

care mi-am desfășurat activitatea până în prezent, întrucât consider că un adevărat medic 

trebuie să contribuie întotdeauna în societatea din care face parte, el fiind individul care poate 

vindeca atât corpul omului, cât și sufletul. Activitatea din Societatea Studenților Mediciniști din 

Iași pune voluntarul în contact cu situații diverse, din care învățând o abordare facilă, va reuși 

ulterior să se remarce în cariera pe care o va urma.  

 

 

Cu deosebită considerație,  

Miruna-Ioana Ungureanu 
 

 

 

 

 

 

 

 


