
Scrisoare de intenție 

 

Stimate Consiliu Director al Societății Studenților Mediciniști Iași, 

Numele meu este Crețu Lidia-Mădălina și vă adresez această scrisoare de intenție ca 

răspuns la anunțul dumneavoastră privind selecția candidaților pentru funcția de 

Vicepreședinte pe Relații interne. 

 Sunt studentă în anul IV la Facultatea de Medicină generală și încă din anul I sunt 

implicată activ în proiectele SSMI. . În mandatul 2020-2021 am ocupat funcția de coordonator 

al proiectului Health Under Control-HUC din cadrul SCOPH. Acest lucru m-a ajutat să observ 

cum funcționează acest departament, am avut oportunitatea de a lucra cu voluntari devotați și 

mi-am dezvoltat abilitățile de lucru în echipă, de delegare a responsabilităților, de comunicare 

cu coordonatorii departamentului și ai Societății. În mandatul 2021-2022 am avut funcția de 

coordonator principal al departamentului SCOPH (Standing Committee on Public Health) și a 

fost o experiență de care m-am bucurat mult și din care am învățat despre importanța lucrului 

în echipă împreună cu coordonatorele adjuncte și cu coordonatorii de proiecte. A fost o 

provocare sa fiu mereu acolo pentru echipa mea și să-i ajut cu tot ce au nevoie, dar am reușit. 

În echipa noastră nu au existat diferențe între mine și coordonatoarele adjuncte, deoarece ne-

am împărțit atribuțiile și am avut un scop comun, acela de a duce acest department la un alt 

nivel. Am învățat să cer ajutorul când am nevoie, să deleg atribuții coordonatorilor de proiecte 

și să creez o relație de prietenie cu echipa. Voluntarii s-au simtit bine la proiectele noastre, iar 

acest lucru este dovada armoniei pe care am încercat să o cultivăm de-a lungul acestui mandat. 

Am învățat și despre managementul conflictelor, iar de fiecare dată când a existat o problemă 

am rezolvat-o în privat cu persoanele în cauză și nu am lăsat să se vadă acest lucru față de 

ceilalți coordonatori și voluntari. 

  Ca și coordonator al proiectului Health Under Control am fost provocată să vin 

cu idei pentru a putea desfășura activitățile sale chiar dacă nu am putut să le organizăm onsite. 

Faptul că a fost al doilea an în care s-a organizat acest proiect mi-a permis să contribui la 

creșterea sa. Am învățat să comunic cu voluntarii chiar dacă ne-am cunoscut online. Am 

organizat cu ei o întâlnire online de teambuilding în care ne-am cunoscut mai bine, am discutat 

împreună ce putem îmbunătăți, iar colaborarea cu ei a fost una foarte rodnică. Mi-am dezvoltat 

și abilitatea de a discuta cu profesori, doctori și persoane importante pe care le-am invitat să 

vorbească în cadrul proiectului, ceea ce a reprezentat un real beneficiu pentru mine. Consider 

că mi-am dus responsabilitățile de coordonator de proiect si coordonator de department la bun 

sfarsit si sunt gata să trec la următorul nivel de responsabilitate. 

 Încă din timpul liceului am fost o persoană implicată în diverse proiecte extrașcolare de 

voluntariat, dar m-am implicat activ și în organizarea clasei în calitate de șefă a clasei timp de 

4 ani. Unul dintre cele mai importante proiecte care m-a ajutat mult să mă dezvolt ca și lider a 

fost organizarea Școlii de vară a Asociației “Tineri de Succes” Iași din anul 2018. În cadrul 

acestui proiect am ocupat postul de manager și am avut de coordonat o echipă de 30 de 

voluntari, m-am ocupat de contactarea unor oameni importanți pentru a-i invita în cadrul școlii 

noastre de vară, am strâns fonduri și am prezentat evenimente. Toată această experiență a adus 

un plus valoare abilităților mele de lider. În ultimii 4 ani am fost implicată și în activitățile 

Organizației “Salvați Copiii” Iași. Toate activitățile desfășurate în cadrul acestei organizații m-



au ajutat să îmi dezvolt abilitățile de comunicare, răbdare și de organizare a multiple sesiuni de 

informare pe diverse teme de sănătate publică, dar și pe tema bullying-ului. 

 Anul acesta am primit o bursă în cadrul Fundației Leaders, prin care mi s-a oferit 

oportunitatea de a participa timp de 6 luni în cadrul proiectului Leaders experience. În aceste 

6 luni îmi dezvolt abilități de leadership și competențe esențiale pentru o funcție de conducere: 

viziune personală, luarea de decizii, self leadership, inițiativă și acțiune, antigratificare instantă, 

reziliență psihologică, influență și managementul relațiilor. Abia aștept să pot aplica tot ce învăț 

în acest proiect. 

 Implicarea mea a continuat foarte activ și odată cu începutul Facultății de Medicină. 

Sunt membru  al Societății Studenților Mediciniști încă din anul 1, iar în tot acest timp am avut 

oportunitatea de a mă implica în foarte multe proiecte pe care le-am prezentat în CV-ul atașat. 

Am fost implicată în proiectele mai multor departamente din SSMI si consider ca stiu despre 

ce este vorba in fiecare department, de accea sunt pregatită să fiu Vicepreședinte pe Relații 

interne. Consider că principala calitate care mă face potrivită pentru acest post este capacitatea 

mea de a comunica și de a relaționa cu membrii echipei, astfel încât să fim o societate unită 

care acționează în beneficiul voluntarilor și al participanților la proiectele noastre. 

 Un alt proiect care m-a ajutat extrem de mult să cresc a fost Congressis. Eu am 

coordonat echipa de Secretariat, iar pe parcursul evenimentului și după am fost mereu acolo 

pentru echipa mea și pentru oricine avea nevoie de ajutor. Îmi doresc să fiu și mai implicată în 

organizarea acestui eveniment, iar ca și Vicepreședinte pe Relații interne cred că aș putea 

contribui la organizarea acestui congress. 

 Acceptarea în această funcție reprezintă o oportunitate și o onoare pentru mine, o șansă 

de a aplica tot ceea ce am învățat până acum și de a învăța lucruri noi. Abilitățile pe care le voi 

dezvolta ca și VPI consider că îmi vor fi foarte utile și pe viitor în funcțiile pentru care voi mai 

candida. 

 Îmi doresc să văd aceasta Societate și dintr-o perspectivă a conducerii și sunt pregătită 

pentru toate provocările care vor urma. Consider că alături de echipa noastră, vom realiza 

lucruri minunate, vom continua ceea ce cei dinaintea noastră au construit și vom ajuta 

Societatea sa fie una de success, așa cum este și acum. 

 Dacă veți considera că motivația mea este potrivită pentru obținerea funcției de 

Vicepreședinte pe Relații interne pe durata mandatului 2022-2023, sub egida Societății 

Studenților Mediciniști Iași, vă stau la dispoziție pentru alte completări legate de abilitățile și 

intențiile mele. 

 

Cu stimă, 

Crețu Lidia-Mădălina 

 


