
Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice 

Senatul Studențesc AMTAP 
 

PROCES VERBAL Nr. 09 
al ședinței Senatului Studenților din 30.03.2022 

Membri prezenţi - 12 membri 

Donica Valentino; Bragari Ana; Nistor Larisa; Vîzdoagă Sergiu; Vîzdoagă Marcela; Vezetiu Gavril;  
Chilat Bogdan; Sinița Constanța; Dediu Otilia; Bantuș Tudor; Motruc Mihaela; Soboleva Daniela. 

Locul evenimentului : Online, platforma Google Meet. 

Moderator : Valentino Donica 

ORDINEA DE ZI : 

1. Disponibilitatea rețelei Wi-Fi Eduroam Bantuș Tudor  

2. Prezentarea răspunsului contabilității și a prorectorului SAG la întrebările 
SS adresate în PV 06 din 07.02.22 

Donica Valentino 

3. Inițierea procesului de creare a logo-ului Senatului Studențesc Donica Valentino 

4. Solicitarea Senatului de a veni cu un raport privind mulțumiri, doleanțe, 
necesități ale studenților FAM 

Biroul Permanent 

5. Organizarea unei excursii într-o instituție publică de conducere a RM Donica Valentino 

6. Organizarea unei activității cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății-S.Sportiv. Vîzdoagă Sergiu 

7. Participarea SS la Conferința Științifică Interuniversitaria a Sectorului 
Științific. 

Sinița Constanța 

 

1. S-a discutat despre disponibilitatea rețelei de internet Eduroam în blocurile de studii ale 
Academiei și în cămine. S-a constatat că nu toți studenții au acces la această rețea, și că nu este 
accesibilă în toate cele 3 blocuri ale academiei. 
S-a hotărât semnalarea acestei probleme persoanei responsabile de acest segment. 
 

2. Președintele senatului a prezentat răspunsurile contabilității și a prorectorului SAG la întrebările 
adresate de către senatul studențesc în Procesul verbal nr.06 din 07.02.22 
 
 

3. S-a anunțat inițierea procesului de creare a logo-ului Senatului Studențesc și s-a înnaintat 
persoana responsabilă. Responsabil de proiect – Motruc Mihaela, membru SS. 
 

4. S-a anunțat despre solicitarea Senatului de a veni cu un raport privind mulțumirile, doleanțele și  
necesitățile studenților FAM, prin intermediul reprezentantului studenților din partea facultății. 
S-au stabilit punctele din acest raport și au fost notate de biroul permanent pentru a fi transmise 
ulterior studentului Sergiu Cojocaru, reprezentatul studenților FAM în senatul AMTAP. 
 

5. S-a propus, de către președintele senatului studențesc, organizarea unei excursii într-o instituție 
publică de conducere a Republicii Moldova.  
Propunerea a fost susținută de majoritatea membrilor prezenți la ședință. 
 



6. S-a propus, de către șeful sectorului sportiv, organizarea unei activității cu ocazia Zilei Mondiale 
a Sănătății. S-a stabilit, organizarea de Ziua Mondială a Sănătății a unei curse de alergare în jurul 
lacului Valea Morilor, pentru a promova practicarea unui mod sănătos de viață. 
 

7. Șefa sectorului științific a anunțat participarea Senatului Studențesc la Conferința Științifică 
Interuniversitaria. Au fost invitați toți membri să participe la această conferință științifică. 

 

 

 

    Preşedinte al Senatului                                                                                                Valentino Donica 

   Vice-Președinte                                                                                                                     Ana Bragari 

Secretar                                                                                                                        Marcela Vîzdoagă 

 


