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Către Consiliul Director al Societății Studenților 

Mediciniști Iași 

 

Mă numesc Cărăușu Oana-Anastasia și sunt studentă în anul III la Universitatea de 

Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, iar prin această scrisoare am deosebita plăcere 

să îmi exprim motivația de a candida pentru funcția de Vicepreședinte Financiar din cadrul 

Societății Studenților Mediciniști din Iași pentru mandatul 2022-2023 și de a expune câteva 

calități care mă fac un candidat potrivit pentru această funcție.  

Încă din liceu m-am implicat într-un spectru larg de activități de voluntariat, 

oportunități de a cunoaște și influența în bine viața comunității și a oamenilor din jur. 

Participând la activități diverse, având inițial statutul de membru aspirant, membru activ, de 

coordonator de proiect (proiecte despre drepturile individului, campanii, proiecte de caritate), 

de coordonator de departament (fundraising, SCORA) și în final de președinte de organizație 

(Interact Iași Copou) am constatat cu entuziasm că numai implicându-ma activ în problemele 

societății, îmi pot contura personalitatea complex și că aici mă regăsesc. Deși activistă în 

numeroase organizații (Interact Iași Copou, Agrata, Rotaract Iași Copou, SSMI), cea care a 

dus pasiunea mea pentru implicare la un alt nivel a fost și este Societatea Studenților 

Mediciniști Iași, care a îmbinat armonios dorința de a mă dezvolta pe mine și lumea din jurul 

meu, cu medicina, nobilul scop care ne unește. Încă din primul an m-am implicat în 

inițiativele SSMI, în proiecte cât mai diverse (Donează celule stem, De Crăciun, fii erou, 

Vizita de Crăciun la Bogdănești, Tutore pentru noua generație, Promenada inimilor), iar anul 

acesta am fost Coordonator Adjunct al Departamentului SCORA pentru a putea conștientiza 

unde simt că pot avea cel mai mare impact, și putere de coordonare. Congressis-ul este cel 

care a conturat definitiv dorința de implicare în sectorul Fundraising, prilej în care am reușit 

să obțin numeroase fonduri, cât și bunuri (mașini, locații pentru Social). 

Datorită competențelor acumulate de-a lungul experiențelor de voluntariat, 

leadershipului, spiritului deschis, abordării raționale, abilității de a lucra sub presiune și 

adaptabilității, mă consider un candidat potrivit pentru poziția de Vicepreședinte Financiar. 

Dacă voi deveni Vicepreședinte Financiar munca și dedicarea mea se vor concentra pe 

gestionarea fondurilor, obținerea sponsorilor și colaborarea cu alte organizații și potențiali 

donatori, pentru ca proiectele să devină mai vizibile, mai relevante și pentru ca mesajul nostru 

să aibă impactul dorit. 

Întotdeauna am avut o înclinație spre organizare, iar buna gestionare a fondurilor m-a 

preocupat permanent. În orice proiect m-am implicat, am adus un plus în sfera 

fundraisingului, întrucât lunga perioada de voluntariat anterioară mi-a furnizat o listă 

complexă de potențiali sponsori și contacte. 
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Poetul Ayn Rand afirma că “ Banii sunt doar o unealtă. Te vor duce acolo unde vrei, 

dar nu pot fi în locul șoferului.” Anul acesta, îmi propun să conduc acești bani, altfel spus să 

gestionez coerent fondurile Societății. 

 

Cu deosebită considerație,  

Cărăușu Oana-Anastasia. 
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