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PROCES VERBAL Nr. 10 
al ședinței Senatului Studențesc din 18.04.2022 

Membri prezenţi - 11 membri 

Donica Valentino; Bragari Ana; Nistor Larisa; Vîzdoagă Sergiu; Vîzdoagă Marcela; Vezetiu Gavril; 
Chilat Bogdan; Zuza Iunona; Dediu Otilia; Soboleva Daniela; Motruc Mihaela. 

Locul evenimentului : Online, platforma Google Meet. 

Moderator : Valentino Donica 

ORDINEA DE ZI : 

1. Situația grupurilor sanitare din blocurile de studii ale Academiei Sector Social 

2. Organizarea unei Vizite la Parlamentul Republicii Moldova Donica Valentino 

3. Prezentarea schițelor pentru logoul Senatului Studențesc Motruc Mihaela 

4. Analiza propunerii de constituire a unui nou sector - Sectorul Ecologic Daniela Soboleva 

5. Alegerea componenței Sectorului Ecologic și a Șefului de Sector Donica Valentino 

 

1.S-a discutat starea grupurilor sanitare din blocurile de studii ale academiei. S-a constatat că există mai 
multe probleme, de diferit ordin în blocurile sanitare. Printre ele se numără probleme precum: 

 Lipsa periilor de curățat; 
 Rezervoarele cu apă sunt defecte; 
 Lipsa hârtiei igienice; 
 Lipsa apei calde la robinete; 
 Aparatele de uscat mâinile lipsesc sau sunt nefuncționale; 
 Lipsește săpunul lichid; 
 Unele blocuri sanitare nu sunt accesibile pentru studenți; 
 Lipsa unui sistem de aerisire a încăperilor respective. 

Aceste probleme nu se regăsesc în fiecare bloc, dar cel puțin una din ele o putem vedea în aproape fiecare 
bloc sanitar din instituție. 

Sa decis: Informarea prorectorului SAG, prin intermediul unei scrisori despre problemele identificate, și 
solicitarea de a soluționa treptat aceste probleme.  

2.S-a propus de către președintele senatului, organizarea unei vizite în Parlamentul Republicii Moldova. 
S-a aprobat organizarea vizitei în data de 19 aprilie. În cadrul acestei vizite urmează să avem și o discuție 
cu Marcela Nistor și Vitali Gavrouc, deputați în Parlamentul RM. 

3.S-a prezentat în cadrul ședinței, de către Mihaela Motruc, câteva schițe pentru logoul Senatului 
Studențesc. Au fost prezentate 4 schițe, și s-a solicitat alegerea celei mai reușite schițe pentru a se 
continua lucrările asupa unui singur model. Majoritatea celor prezenți au votat pentru schița nr.3 . 

 



4.S-a propus de către Daniela Soboleva, constituirea unui nou sector în cadrul Senatului Studențesc, și 
anume Sectorul Ecologic. A fost argumentată necesitatea de institui un asemenea sector și de a implica 
tinerii în activități de ocrotire a mediului reeșind din provocările ecologice pe care le avem în zilele 
noastre. 

Propunerea a fost susținută unanim de toți membrii prezenți la ședință. 

5.A fost înaintată pentru funcția de șef a sectorului ecologic, Daniela Soboleva. 
Candidatura a fost susținută de 11 membri prezenți la ședință. 
S-a ales componența sectorului Ecologic: Daniela Soboleva, Vîzdoagă Marcela, Donica Valentino, 
Bragari Ana, Vezetiu Gavril. 

 

 

    Preşedinte al Senatului                                                                                                Valentino Donica 

   Vice-Președinte                                                                                                                     Ana Bragari 

Secretar                                                                                                                        Marcela Vîzdoagă 

 


