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Către studeții membrii ai Societății Studenților Mediciniști Iași

Dragi colegi,

Mă numesc Ana-Maria Catană și sunt studentă în anul III la Facultatea de Medicină a
Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași și actual coordonator
adjunct al departamentului SCORP al Societății Studenților Mediciniști din Iași.

Scopul prezentei scrisori identifică dorința mea de a candida pentru poziția de Vicepreședinte
pe Relații Externe al Societății Studenților Mediciniști din Iași, organizație non-
guvernamentală pe care îmi doresc cu ardoare să o ridic, prin eforturi maxime, la cel mai înalt
nivel.

Începând cu primul an de facultate mi-am dedicat timpul proiectelor organizate de SSMI și
am ajuns să înțeleg ce înseamnă apartența la un grup activ de studenți care vor să facă mai
mult decât ce însemnă orele de curs. Pe parcursul evenimentelor am ajuns să cunosc persoane
pe care acum le pot numi prieteni, care au schimbat demerscul meu în cadrul societății și care
mi-au arătat că mereu se poate mai mult. Bucuria pe care o am de fiecare dată când iau
contact cu proiectele pe care le organizăm nu s-a stins nici până acum, ci s-a amplificat și
reprezintă motivația constantă pe care o am pentru a trece peste momentele de oboseală.

În anul II am avut oportunitatea de a ocupa funcția de coordonator adjunct al departamentului
SCORP și mi-am putut desvolta și pune în valoare abilitățile de coordonator. În cadrul acestui
departament am lucrat cu copiii din medii defavorizate, organizând anul precedent ediții de
succes ale proiectelor Balul Iernii și Cutia cu zâmbete, proiecte în care empatia față de cei din
jur reprezintă elementul cheie. Voi încerca în continuare să rămân la fel de empatică și în
relația cu colegii mei din consiliu, dar mai ales cu voluntarii, pe care aș dori să îi fac să se
simte la fel de bine primiți cum m-am simțit eu.

De asemenea, relația mea cu celelalte comitete locale s-a consolidat prin ocuparea funcției de
PR al departamentului SCORP la nivelul FASMR. Sunt extrem de recunoscătoare pentru
toate sfaturile primite de la ceilalți colegi, pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o,
astfel că după acest an îi consider unele din persoanele pe care știu că pot conta și cărora le
ofer toată încrederea. În August 2022 am avut plăcerea de a face parte din OC-ul
evenimentului SCORP Camp, unde am și participat și unde am întâlnit culturi și persoane
extrem de diverse, care au avut o influență pregnantă asupra gândirii mele Având această
activitate la nivel național și internațional, îmi doresc să pot facilita comunicarea societății
noastre studențești și anul viitor, să reprezint SSMI și mai departe și să ofer fiecărei persoane
interesate de echipa națională sau internațională oportunitatea de a afla mai multe.
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Un alt aspect important al funcției pe care îmi doresc să o ocup este facilitarea discuțiilor cu
reprezentanții Universității. Îmi propun ca în continuare să existe o strânsă colaborarea cu
cadrele didactice și să reprezint interesele SSMI pentru că interesul major este comun și vital:
îmbunătățirea educației și dezvoltării colegilor mediciniști.

Îmi doresc să ocup această funcție mandatul urmator, luând în considerare experiența
cumpulată până în acest punct și dorința mea constantă de a îmbunatăți relația societății
noastre cu celelalte comitete locale. Consider că alături de colegii mei vom putea continua și
crește activitatea SSMI.

Vă mulțumesc pentru timpul acordar acestei scrisori!

Cu deosebită considerație,

Ana-Maria Catană
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