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PROCES VERBAL Nr. 06 
al ședinței extraordinare a Senatului Studențesc din 07.02.2022 

Membri prezenţi - 13 membri 

1. Babaian Ecaterina 
2. Donica Valentino 
3. Palanciuc Adriana  
4. Pîrlog Ilie 
5. Varaniță Cătălina 
6. Chilat Bogdan 
7. Sinița Constanța  
8. Soboleva Daniela 
9. Vîzdoagă Marcela 
10. Vîzdoagă Sergiu 
11. Motruc Mihaela  
12. Vezetiu Gavril 
13. Socolov Andrei 

Locul evenimentului : Online, platforma Google Meet. 

Moderator : Valentino Donica 

ORDINEA DE ZI : 

1. Anunțarea membrilor senatului despre scumpirea taxei pentru chiria 
căminului . 

Donica Valentino 

 

Președintele senatului a adus la cunoștință membrilor senatului despre scumpirea taxei căminului. 

 Președintele senatului, Donica Valentino a anunțat membrii despre scumpirea cu 28,48% a taxei 
pentru chiria căminului, informație preluată dintr-un anunț plasat în căminul nr.1 al AMTAP. 
Textul anunțului plasat:  <Începând cu data de 01.01.2022 s-au schimbat taxele la cămin. 
Studenții(ciclul I) 424 lei – lună 
Masteranții(ciclul II) 530 lei – lună  
Iar masteranzi și doctoranzii care fac studiile în bază de contract,și restul locatarilor– 1060 lei. 
Să achitați restanțele! > 
 

 În urma acestui anunț au fost semnalate mai multe nemulțumiri din partea studenților, în special 
din partea celor care locuiesc în cămin. Indignarea studenților constă în faptul că au fost informați 
despre scumpire pe data de 07.02.2022, iar scumpirea se aplică din data de 01.01.2022. 
 

 S-a atras atenția asupra faptului că anunțul se încheie cu fraza ”Să achitați restanțele!”, iar 
studenții consideră că diferența de preț nu poate fi considerată o restanță, întrucît serviciile au fost 
achitate cel puțin pentru luna ianuarie. Mai mult, studenții locatari au primit în luna ianuarie o 
factură de la contabilitate pentru achitarea chiriei până la finalul anului de învățământ, factură 
care a fost achitată și bonul a fost prezentat ulterior administratoarei căminului.   
 

 Următorul subiect care a fost discutat în cadrul ședinței este comisionul achitat la bancă la 
efectuarea plății. Deși factura pentru chirie se achită la Moldindconbank, la efectuarea plății se 



percepe un comision de 5 lei în cazul achitării la bancă, sau de 3 lei în cazul achitării prin 
intermediul aplicației mobile. 
 

 Unii membri ai senatului au relatat și actualele condiții din cămin, care deși sub unele aspecte s-
au îmbunătățit, de exemplu apariția internetului în cămin, altele au rămas la fel sau chiar s-au 
înrăutățit. Spre exemplu: 
Rețeaua electrică din cămin este una slabă,veche și adesea se întrerupe. 
Studenții se ciocnesc zilnic cu insectele de bucătărie; 
Podeaua, în special din hol, este într-o stare proastă; 
Mașinile de spălat se defectează des, iar reparația lor durează mult timp; 
Perdelele pentru duș sunt de o calitate slabă și se rup frecvent sau în general lipsesc la unele 
cabine de duș, etc. 
 

 În urma discuțiilor în cadrul ședinței s-a decis: 
 

1. Convocarea unei ședințe comune a membrilor sectorului social al Senatului Studențesc împreună cu 
studenții care dețin funcția de șef de cămin/etaj, și cu reprezentanții studenților din partea facultăților 
în Senatul AMTAP; 

2. Cererea revizuirii deciziei referitor la scumpirea chiriei căminului; 
3. Solicitarea unui răspuns din partea administrației la următoarele întrebări:  

 
 De ce nu au fost anunțați studenții cel puțin pe parcursul lunii decembrie despre 

scumpirea taxei căminului din 01.01? 
 Care au fost criteriile după care s-au stabilit noile taxe? 
 De ce studenții trebuie să achite taxa pentru cămin la bancă, care percepe comision, dar 

nu pot achita această taxă direct la contabilitatea instituției? 
 
 
 

    Preşedinte al Senatului                                                                                                Valentino Donica 

   Vice-Președintele                                                                                                                 Ana Bragari 

Secretara                                                                                                                     Ecaterina Babaian 

 

 

 

 


