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Prin acest plan managerial doresc să vă prezint viziunea mea în calitate de candidat pentru 

funcţia de Preşedinte al Societăţii Studenţilor Medicinişti Iaşi(SSMI) pentru mandatul 

2022/2023. Munca în echipă, eficienţa, transparenţa, inovaţia, creativitatea, 

responsabilitatea şi dedicarea sunt valorile principale pe care le susţin şi îmi doresc să le 

cultiv în viitoarea echipă a SSMI, regăsindu-se în următoarele obiective: 

1. Pe planul Consiliului Director Extins al SSMI, pentru organizarea cât mai 

sigură şi eficientă a activităţilor: 

• Promovarea şi respectarea măsurilor de siguranţă impuse de autorităţi; 

• Stabilirea unui plan comun de acţiune alături de ceilalţi membri ai Consiliului 

Director, de Coordonatorii Departamentelor şi de Directorii Diviziilor de 

suport pentru organizarea proiectelor conform contextului epidemiologic 

actual; 

• Organizarea de şedinţe de teambuilding periodice, împreună cu 

Vicepreședintele pe Relații Interne, în vederea consolidării relaţiilor din 

interiorul echipei, pentru o colaborare cât mai facilă în organizarea de 

proiecte şi evenimente; 

• Facilitarea procesului de handover şi a comunicării dintre foştii şi actualii 

membri ai Consiliului Director Extins; 

• Actualizarea mapelor de proiect, adaptându-le la contextul epidemiologic 

actual; 
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• Împărtăşirea cunoştinţelor adunate în calitate de Trainer FASMR(public 

speaking, presentation skills, body language, feedback, etc.) cu membrii 

Consiliului Director Extins, în vederea pregătirii acestora pentru a reprezenta 

SSMI cu demnitate şi pentru a-şi pune în valoare munca grea depusă în 

organizarea proiectelor; 

• Îmbunătăţirea calităţii proiectelor prin formarea unei baze de date cu 

feedback-uri anonime primite de la voluntarii, participanţii şi beneficiarii 

proiectelor derulate de SSMI pentru descoperirea punctelor slabe şi 

corectarea acestora împreună cu responsabilii; 

• Încurajarea ideilor de noi proiecte cu impact real asupra societăţii; 

• Stabilirea unei strategii de promovare a activităţii noastre, alături de ceilalţi 

membri ai Consiliului Director şi Divizia de IT; 

• Actualizarea informaţiilor de pe site-ul şi platforma internă SSMI, împreună 

cu Diviziile de PR şi IT; 

• Supravegherea desfăşurării activităţii tuturor Departamentelor şi Diviziilor 

de suport; 

• Încurajarea participării membrilor echipei la Adunările Generale ale FASMR 

şi susţinerea candidaturilor lor la nivel naţional; 

• Comunicarea foarte eficientă cu Vicepreşedintele pe Relații Interne SSMI 

pentru formarea unei viziuni comune asupra imaginii şi funcţionării 

societăţii, iar la nevoie, suplinirea acestuia; 

• Colaborarea cu VicePreşedintele pe Relaţii Externe pentru găsirea de noi 

parteneriate; 

• Colaborarea cu VicePreşedintele Financiar pentru găsirea de noi oportunităţi 

de sponsorizare şi noi modalităţi de investire a fondurilor. 
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2. Pe planul voluntarilor, pentru stimularea cât mai multor studenţi să devină 

parte a SSMI: 

• Promovarea activităţilor în rândul studenţilor Facultăţii de Medicină  din 

cadrul tuturor specializărilor acesteia, şi mai ales în rândul studenţilor de 

anul I; 

• Încurajarea voluntarilor să se implice mai mult, să participe la diverse 

programe de formare(Subregional Trainings, Training New Trainers, 

Adunări Generale a FASMR, SCOPH Meeting, SCORA Meeting, SCORP 

Sessions); 

• Creşterea numărului de proiecte în care se pot implica şi studenţii din seriile 

de limbă englezaşi franceză, în special a celor ce provin din alte ţări. 

 

3. Pe planul extern, prin colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii: 

• Păstrarea unei legături bune cu celelalte societăţi din cadrul UMF Iaşi(SSCR, 

SSSI, SSFI, ASB, EMSA); 

• Păstrarea relațiilor bune cu celelalte asociații din cadrul federațiilor din care 

facem parte (FASMR, ANOSR); 

• Susţinerea şi implicarea în proiectele organizate de UMF Iaşi, prin 

promovarea acestora în rândul voluntarilor noştri şi încurajarea implicării în 

număr cât mai mare; 

• Menţinerea unei colaborări bune cu departamentul de promovare al UMF 

Iaşi; 

• Susţinerea intereselor studenţilor pe care îi reprezintă societatea noastră. 
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4. Menţinerea transparenţei SSMI: 

• Organizarea unor alegeri corecte pentru Şefii de An şi Reprezentanţii în 

Consiliul Facultăţii, Consiliului de Administraţie şi Senatul UMF Iaşi; 

• Organizarea unor alegeri corecte şi clare pentru Coordonatorii de 

Departamente şi Directorii Diviziilor de suport, precum şi a Coordonatorilor 

de Proiecte; 

• Alcătuirea unui raport anual de activitate; 

• Centralizarea voluntarilor şi activităţilor la care aceştia au participat în anul 

universitar 2022/2023 pentru acordarea diplomelor şi adeverinţelor de 

voluntariat. 

 


