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Către: Adunarea Generală a Societății Studenților Mediciniști Iași

Dragi colegi,

Mă numesc Alexandra - Ionela Strugariu și sunt studentă în anul V 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 pe poziția de Cenzor al Societății Studenților Mediciniști Iași,
SSMI, mandatul 2022-2023.

Am crezut în SSMI încă din anul I, fie ca voluntar în aproape toate proiectele societății, fie din
poziția de director adjunct. Parcursul următorilor ani atât ca director PR, cât și mai ales ca
vicepreședinte pe relații externe mi-au dovedit că voluntariatul și implicarea în viața
studențească sunt puncte cheie în dezvoltarea oricărui student și în formarea sa atât
personală, cât și profesională.

SSMI îți oferă o nouă familie. O mână de prieteni pe care te poți baza la orice oră.
SSMI reprezintă oportunități nelimitate de formare medicală, atât naționale cât și mai ales
internaționale.
SSMI reprezintă multă responsabilitate, muncă, implicare. Prietenii noi și vechi și multiple
posibilități de a gusta viața studențească.

Îmi doresc să sprijin în continuare societatea și să îmi ajut colegii din echipă pe cât de mult
posibil. Sunt proiecte unde îmi doresc să mă implic 100%, precum Congressis, Zilele
Educației Medicale, Workshopuri și conferințe și oricare alt proiect unde echipa are nevoie de
mine.
Îmi propun să devin un sprijin pentru colegii din Consiliul Director și să îi ajut pe cât de mult
posibil. Și să muncesc, astfel încât societatea să păstreze toate valorile și oportunitățile
enumerate mai sus, pentru cât mai mulți colegi.

Celor cărora mi-au citit această scrisoare, le transmit să se implice cât mai mult în voluntariat,
întrucât sunt enorm de multe lucruri de câștigat! Bucurați-vă de studenție și profitați de toate
oportunitățile ei!!! Pentru orice nelămurire, nu ezitați să mă contactați!

Cu deosebită considerație,
Alexandra-Ionela Strugariu
28.11.2022
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