Stimați colegi,

Mă numesc Anamaria Hermina Gîrbovan, sunt studentă în anul IV, Facultatea de Medicină,
specializarea Medicină. Prin prezenta scrisoare, doresc să îmi exprim intenția de a candida pentru
funcţia de Președinte al Organizației Studenților Mediciniști în anul universitar 2017-2018.
Implicarea mea în cadrul Organizației Studenților Mediciniști din Cluj a început din anul I cu proiecte
precum : Medicalis, Road Safety, Zilele Educatiei Medicale, 3S-Sănatate Sexuală și Luptă anti-SIDA,
Junior Summer Medical School. În anul III, am organizat ediția locală a proiectului Zilele Educatiei
Medicale, în calitate de coordinator de proiect. În anul IV am ocupat funcția de Vicepreședinte
Financiar al OSM Cluj, înțelegând și realizând managementul financiar-contabil al organizației. Mai
mult, am colaborat îndeaproape cu coordonatorii de proiect și m-am familiarizat cu toate proiectele
OSM Cluj. Implicarea pe partea de reprezentare a studenților a constat în 3 ani ca și reprezentant de
seriei, perioadă în care am încercat să susțin și să reprezint cât mai bine interesele colegilor mei.
Implicarea la nivel național în calitate de Vicepreședinte Financiar al Federației Asociaților
Studenților Mediciniști din România precum și prin participări la Adunările Generale am dobândit
experiență și am realizat contacte și pe plan extern la nivel de organizație
Consider că în urma experienței de voluntariat dobândită am reușit să îmi dezvolt noi aptitudini, să
reuşesc a fi selectivă în situaţii critice, iar îndeplinirea atribuţiilor sub presiune să nu reprezinte un
impediment în atingerea obiectivelor. Fiind o persoana practică, realistă si care dă dovada de
seriozitate când își ia un angajament, consider ca îmi voi asuma și onora obligațiile cu un
randament maxim. Capacitatea de analiză mă va ajuta să prevăd din timp eventualele probleme şi
obstacole ce ar putea interveni, contribuind astfel cu soluţii valide şi pertinente. De asemnea,
datorită experienței de voluntariat dobândită până acum am realizat cât de importantă este munca în
echipă și îmi propun să am o colaborare cât mai eficientă atât cu cei din Consiliul Director cât și cu
coordonatorii de proiect, reprezentanții și voluntarii din cadrul organizației.
Îmi doresc să mă implic și să îmi asum această responsabilitate în vederea reprezentării transperentă a
intereselor studenților și dezvoltarea organizației la nivel local prin susținerea activititățiilor de
voluntariat, reprezentare, stiințifice și social administrative.
Menționez că am atașat acestei scrisori CV-ul și Planul Managerial cu speranța că v- am
convins în privința competențelor și abilităților mele.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat !
Cu prietenie,
Anamaria Gîrbovan

