
Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice 

Senatul Studențesc AMTAP 
 

PROCES VERBAL Nr. 08 
al ședinței Senatului Studenților din 01.03.2022 

Membri prezenţi - 14 membri 

1. Donica Valentino 
2. Bragari Ana 
3. Babaian Ecaterina 
4. Vîzdoagă Marcela 
5. Zuza Iunona 
6. Nistor Larisa 
7. Palanciuc Adriana  
8. Perju Alina 
9. Chilat Bogdan 
10. Mămăligă Daniela 
11. Motruc Mihaela  
12. Soboleva Daniela 
13. Vezetiu Gavril 
14. Oglinda Simion 

Locul evenimentului : Online, platforma Google Meet. 

Moderator : Valentino Donica 

ORDINEA DE ZI : 

1. Schimb de păreri referitor la primul eveniment organizat de Senatul 
Studențesc - "Drago Exhibition".  

Donica Valentino 
Palanciuc Andriana 

2. Progresele și problemele în activitatea sectoarelor Senatului Studențesc. Șefii de sectoare 

3. Informarea despre organizarea unei campanii de colectare a fondurilor 
pentru refugiații din Ucraina, organizată de AMTAP. 

Donica Valentino 

4. Stabilirea activităților prioritare a Senatului Studențesc pentru luna martie. Donica Valentino 

5. Identificarea problemelor care trebuie soluționate în perioada imediat 
următoare. 

Donica Valentino 

6. Analizarea solicitării secretarului tehnic de a alege un secretar tehnic 
interimar. Alegerea noului secretar tehnic. 

Babaian Ecaterina 

 

 

1. S-a adus la cunoștința membrilor despre cum s-a desfășurat expoziția „Drago exhibition” 
organizată de Senatul Studențesc cu ocazia Dragobetelor între 24 și 27 februarie 2022. S-a 
menționat importanța solidarității și punctualității în organizație, având în vedere lipsa 
majorității membrilor Senatului Studențesc la evenimentul de deschidere a expoziției . 
 

2. Șefii de sector prezenți la ședință au raportat despre cum decurge activitatea sectorului pe 
care îl conduc, și despre problemele cu care se confruntă în cadrul sectorului în calitate de șef 
a sectorului. Una din principalele probleme vociferate de către șefii de sectoare este lipsa 



receptivității membrilor la apelurile lor de a se implica în activități.  
Membrii Senatului au fost rugați să fie mai receptivi la solicitările șefilor și să se implice mai 
mult în activitățile sectorului din care au ales să facă parte. 
 

3. S-a adus la cunoștința membrilor despre organizarea unei campanii de colectare a fondurilor 
(crowdfunding) pentru refugiații din Ucraina, organizată Secția Integrare Europeană și 
Mobilitate Academică a AMTAP. 
 

4. S-au stabilit activitățile prioritare pentru activitatea Senatului în luna martie, acestea fiind: 
 Participarea SS în cadrul conferinței științifice –„Două maluri ale Nistrului”, 
 Oraganizarea unei activități cu ocazia sărbătorii “Ziua Internațională a Femeii”, 
 Solicitarea evacuării din odăile căminului a pianelor care sunt în stare proastă, 
 Crearea Logo-ului Senatului Studențesc AMTAP, 
 Stabilirea unor relații de parteneriat cu alte organizații de tineret din țară, care au un 

statut similar cu cel al Senatului Stdențesc AMTAP. 
 

5. S-a propus identificarea problemelor cu care se confruntă studenții AMATP care trebuie 
soluționate în perioada imediat următoare. Șefii de sector urmează să identifice aceste 
probleme în sfera de activitate pe care o reprezintă. 
 

6. S-a analizat solicitarea secretarului tehnic al Senatului, Ecaterina Babaian, de a alege un 
secretar tehnic interimar. Motivul solicitării este faptul că secretarul se află la moment în 
afara țării, pentru un schimb de experiență la Academia de Muzică din Cracovia, Polonia. 
Solicitarea secretarului tehnic, de a alege un secretar interimar până la revenirea din Polonia a 
fost susținută unanim de membrii prezenți la ședință. 

 S-a înaintat candidatura Marcelei Vîzdoagă pentru a ocupa funcția de secretar. 
 Cu votul a 14 membri, Marcela Vîzdoagă a fost aleasă secretar tehnic interimar al 

Senatului Studențesc AMTAP, activitatea începând din 01.03.2022. 

 

 

 

    Preşedinte al Senatului                                                                                                Valentino Donica 

   Vice-Președinte                                                                                                                     Ana Bragari 

Secretar                                                                                                                        Marcela Vîzdoagă 

 


