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Stimaţi colegi,
Mă numesc Răzvan Marian Siminiuc şi prin această scrisoare doresc să îmi exprim intenţia
de a candida pentru funcţia de Secretar General în cadrul Consiliului Director al Organizaţiei
Studenţilor Medicinişti din Cluj.
În prezent sunt student în anul IV la Facultatea de Medicină, specializarea Medicină, din
cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.
Mi-am început activitatea în cadrul organizaţiei încă din anul I, fiind implicat în proiecte
din diferite departamente precum: “Schimburi Internaţionale”, “Medicalis”, “Tutori pentru Noua
Generaţie”, “Donează sânge! Fii erou!”, “Zilele Educaţiei Medicale”, “Medici pentru Tine”. Din
dorința de a dezvolta această organizație, am fost fondator și coordonator de department al
proiectului “Bring the Change”. Pe plan ştiinţific sunt membru fondator şi coordonator student al
Cercului Studenţesc ATI 1. Am acumulat şi o bună experienţă pe partea de reprezentare
studențească, în calitate de reprezentant de serie în perioada 2015-2016. La nivel național am
participat la trei Adunări Generale ale Federației Asociaților Studenților în Medicină din
România. În acest an am făcut parte din Consiliul Director al Organizației, ocupând funcția de
Secretar General și am îndeplinit funcția de Președinte de Comitet de Cămin.
Pornind ca voluntar în cadrul Organizaţiei Studenţilor Medicinişti din Cluj, am avut ocazia
de a colabora cu oameni extraordinari, motivaţi şi implicaţi și de a munci alături de ei pentru
succesul lor. În mandatul trecut, am învățat că dincolo de motivație și implicare există foarte
multe aspect care depășesc voluntariatul, cum ar fi: administrație, financiar, juridic etc.; aspecte
pe care am ajuns să le stăpânesc suficient de bine.
Consider că aș fi un candidat potrivit pentru această funcție deoarece cunosc foarte bine
îndatoririle pe care trebuie să le îndeplinesc, am experiența necesară acumulată atât ca voluntar
în multiple departamente, cât mai ales din îndeplinirea acestei funcții în anul anterior. Sunt
motivat să continui să contribui la dezvoltarea organizației, cu accentul pus pe importanța
voluntarilor și pe activitatea de reprezentare. În calitate de Secretar General îmi doresc să duc
mai departe ceea ce am început anul trecut, prin o mai mare transparență față de studenți și prin
îmbunătățirea relațiilor organizație-studenți, studenți-universitate și universitate-organizație. Îmi
doresc să continui dezvoltarea bazei de date a voluntarilor pentru a garanta în continuare
beneficiile activității de voluntar și să îmbunătățesc accesul proiectelor, reprezentanților și
studenților la resursele logistice și educaționale disponibile. Nu în ultimul rând, promit să păstrez
o relație foarte bună cu membrii Consiliului Director, cu coordonatori de departamente și
proiecte, cu reprezentanții studenților și cu fiecare voluntar în parte, pentru a-i putea ajuta în
activitatea lor.
Cu respect şi prietenie,
Răzvan Marian Siminiuc

