
Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice 

Senatul Studențesc AMTAP 
 

PROCES VERBAL Nr. 04 
al ședinței Senatului Studențesc din 29.02.2022 

Membri prezenţi - 16 membri 

Locul evenimentului : Online, platforma Google Meet. 

Moderator : Valentino Donica 

ORDINEA DE ZI : 

1. Rețeaua de Wi-fi în blocul 3 al Academiei Tudor Bantuș 

2. Insuficiența spațiilor pentru studii pentru studenții FAPDD Mihaela Motruc 

3. Taxele pentru exersare în blocul de studii în timpul vacanței Simion Oglindă 

4. Deschiderea unor blocuri birotice în incinta Academiei. Ecaterina Babaian 

5. Crearea paginii de facebook a Senatului și actualizarea informațiilor la 
rubrica Senatul Studențesc de pe site-ul web al Academiei 

Valentino Donica 

6. Crearea unui simbol-logo reprezentativ a Senatului Studențesc Valentino Donica 

7. Prezentarea Raportului privind componența SS Valentino Donica 

 

1. Membrul Senatului Studențesc, Tudor Bantuș, a vorbit despre problema accesului la internet în 
blocul 3 al Academiei. S-a argumentat necesitatea unei rețele de internet în cadrul procesului de 
studii. 
 

2. Studenții de la FAPDD au vorbit despre una din problemele cu care se confruntă ei, și anume 
insuficiența spațiilor pentru studiu.  
S-a solicitat identificarea unor spații suplimentare pentru exersare. 
S-a propus ca studenții FAPDD să aibă acces în mai multe spații a ArtCor și analizarea 
posibilității de a folosi spațiile conacului din spatele blocului 3, dacă acesta se află în gestiunea 
AMTAP. 
 

3. S-a discutat despre taxele percepute pentru exersare în instituție în timpul vacanței de vară. Se 
consideră că aceste taxe sunt prea mari și nu reprezintă cheltuielile reale ale studentului în 
instituție. Dacă nu este posibilă excluderea acestei taxe zilnice, s-a propus crearea unor 
abonamente săptămânale pentru studenții care exersează frecvent.  
 

4. O necesitate frecventă într-o instituție de învățământ sunt serviciile birotice, și în special 
xeroxare, printare etc. În blocurile 1 și 2 al academiei lipsesc aceste blocuri birotice, și acest lucru 
provoacă dificultăți studenților.  
S-a propus analizarea opțiunii de a căuta agenți economici care ar putea deschide aceste blocuri 
birotice în instituție, și de a identifica spațiu pentru ei. 
 

5. S-a propus crearea unei pagini de facebook a senatului studențesc, în care vom putea distribui 
anunțuri despre activitățile noastre și alte informații.  
 



6. S-a propus crearea unui simbol reprezentativ a Senatului Studențesc. 
S-a decis adresarea către șeful departamentului grafică, Gheorghe Diaconu. 
 

7. A fost prezentat raportul privind Componența Senatului Studențesc. 

 

 

    Preşedinte al Senatului                                                                                                Valentino Donica 

   Vice-Președinte                                                                                                                     Ana Bragari 

Secretar                                                                                                                        Ecaterina Babaian  

 


