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Către: Adunarea Generală a Societății Studenților Mediciniști Iași

Dragi colegi,

Mă numesc Alexandra - Ionela Strugariu și sunt studentă în anul IV la Facultatea de Medicină
a  Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, iar prin prezenta scrisoare
îmi exprim dorința de a candida în continuare pe poziția de Vicepreședinte Relații Externe a
Societății Studenților Mediciniști Iași, SSMI.

Activitatea mea în cadrul societății a început încă din anul I, când am preluat funcția de director
adjunct PR, urmând a mă implica în aproape toate proiectele marca SSMI din acel an, de a
prelua funcția de director PR în anul următor, iar în prezent sunt actualul vicepreședinte pe
Relații Externe al acesteia. Pe lângă acestea, m-am implicat pentru doi ani și în cadrul
Federației Asociațiilor Studenților la Medicină din România - FASMR, dar și în forurile
decizionale ale universității- Senatul Universitar și, în prezent, Consiliul de Administrație.

Actualul moment mă găsește într-o poziție destul de dificilă pentru a aduce argumentele
perfecte pro menținerii funcției dorite. Este acel moment când te întrebi dacă ești cu adevărat
persoana potrivită, dacă tot ce ai făcut până în prezent a fost cu adevărat suficient și de ajutor,
dacă ai câștigat încrederea celor din jur și mai ales, dacă SSMI a avut ceva plus de valoare de
câștigat prin simplul fapt că tu ai fost în acel an VPE.

Într-adevăr, sunt o persoană extrem de zăpăcită și de amețită, nu o singură dată mi s-a
întâmplat să depășesc un deadline sau să îmi pun colegii în puncte critice, doar pentru că sunt
tipul de persoană care lasă absolut totul pe ultima sută de metri. Nu neg nici că au existat
anumite angajamente pe care, din nefericire, nu am fost în stare să le duc până la final. Au fost
și câteva zile în an când am fost pentru mai mult de 12 ore inactivă pe rețelele de socializare,
când am luat decizii fără a-mi consulta atent colegii din Consiliul Director și când i-am mâhnit
cu superficialitatea mea.

A fost un an universitar cu foarte multe provocări pentru societate, cu momente prin care
aceasta a strălucit, dar și prin care a dezamăgit. Însă cel mai important rămâne că a fost un an
care ne-a oferit multiple motive de a simți că am putut face ceva, că am putut finaliza proiecte
extrem de frumoase, că am fost înconjurați de persoane incredibil de superbe.

Astfel, prin prezenta scrisoare îmi iau angajamentul atât față de viitorii mei colegi de Consiliu
Director, cât și față de toți membrii Adunării Generale că voi face tot posibilul pentru a crește și
a evolua, de a deveni mai matură și de a finaliza un nou mandat din postura unui
vicepreședinte pe relații externe cu mult mai bun și mai competent.

Activitatea ca VPE și reprezentant în Consiliul de Administrație mi-au oferit oportunitatea de a
”testa terenul” și de a descoperi ce trebuie îmbunătățit și de a duce visul de acum un an, de a
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crește SSMI la cel mai înalt nivel, să devină o cât mai frumoasă realitate.

O promisiune uneori poate fi mai greu îndeplinită, însă știu că am multe calități care mă
recomandă pentru funcție, puncte minus pe care să le ”reduc la tăcere” și, mai ales, că iubesc
cu adevărat această funcție. Îmi place să comunic, să transmit, să mă joc în planul acesta
extern al societății.

Am avut norocul de a lucra alături de o echipă tare frumoasă și capabilă în cadrul Consiliului
Director, de care sunt mândră și cărora le respect întreaga activitate din anul precedent. Alături
de oamenii potriviți, alături de o familie, pot fi realizate toate obiectivele propuse, motiv pentru
care sunt extrem de optimistă că anul acesta va fi unul încununat cu realizări frumoase și
beneficii pentru studenții mediciniști.

În aceeași ordine de idei, m-am bucurat și de mult sprijin venit și din partea echipei interne
SSMI, fară de care nu am fi reușit mai nimic și alături de care am ajuns să cred realmente în
sloganul ”Doar împreună putem face diferența!” În eventualitatea în care ocup funcția de
VPE,voi fi extrem de entuziasmată să îmi descopăr noii colegi și ca o echipă, să ne aducem
întregul aport pentru a finaliza toate activitățile ca mari reușite. Până atunci, actualii colegi
mi-au devenit bună parte adevărați prieteni, pentru care sunt foarte recunoscătoare și alături
de care sper să mai petrec momente și experiențe!

Nu va fi un an ușor, dar va fi un an în care voi da tot ce am mai bun să îmi duc task-urile la
final. Nu sunt candidatul perfect, însă am suficientă experiență pentru a mă apropia să devin
unul.

Am mare încredere în SSMI și îmi doresc să nu dezamăgesc pe nimeni, ci doar să ajut
Societatea să-și recapete poziția înaltă pe care o merită!

Vă sunt recunoscătoare pentru timpul acordat acestei scrisori! Pentru orice nelămurire, nu
ezitați să mă contactați!

Cu deosebită considerație,
Alexandra-Ionela Strugariu
5.10.2021


