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Solicitări de prelungire/întrerupere a studiilor doctorale 
 

Nr. 

crt. 

NUMELE, INIȚIALA 

TATĂLUI și PRENUMELE 

(NUMELE după căsătorie) 

studentului-doctorand 

 

Anul de studii/ 

Forma de 

învățământ/ 

Forma de finanțare 

Solicitarea formulată de 

studentul-doctorand 

Solicitarea CSUD către Senatul 

Universității 

Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială 

1.  

ARBANAȘ I SORINA-

SIMONA (MORARU) IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 

2.  

BARCAN M. MIHAELA 

(SAVIN) IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 

3.  

BĂNESCU V. 

ALEXANDRU IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 

4.  

BRATFANOF M. 

EDWARD IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 

5.  

CRISTEA E. 

NICOLETA-VIOLETA 

(STANCIU) 

IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 

6.  

DRAGU C. MIHAI-

DANIEL 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 
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Nr. 

crt. 

NUMELE, INIȚIALA 

TATĂLUI și PRENUMELE 

(NUMELE după căsătorie) 

studentului-doctorand 

 

Anul de studii/ 

Forma de 

învățământ/ 

Forma de finanțare 

Solicitarea formulată de 

studentul-doctorand 

Solicitarea CSUD către Senatul 

Universității 

7.  

DRĂGHICI A. MARIAN-

SEBASTIAN 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

8.  

GUGLEA D. DIONIS 
IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

9.  

HULEA T. ELENA-

GABRIELA (ANTON) 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

10.  

HUMELNICU V. 

COSTEL 
IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

11.  

KMEN V. FLAVIU 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

12.  

NECULA I. MARIA 

(STAN) IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

13.  

NOVETSCHI I. 

IULIANA-MONICA 

(MUȘUNOIU-

NOVETSCHI) 

IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

14.  

POHILCĂ R. ALIN-

MARIUS 
IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

15.  

RADU L. MIHAI-

CĂTĂLIN 
IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

16.  

RAȚĂ N. VASILE 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

17.  

SLOATĂ D. FLORIN 
IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 
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Nr. 

crt. 

NUMELE, INIȚIALA 

TATĂLUI și PRENUMELE 

(NUMELE după căsătorie) 

studentului-doctorand 

 

Anul de studii/ 

Forma de 

învățământ/ 

Forma de finanțare 

Solicitarea formulată de 

studentul-doctorand 

Solicitarea CSUD către Senatul 

Universității 

Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești 

1.  

BĂLĂNESCU A. 

FĂNICĂ 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

2.  

BUCUR N. NICOLETA-

ALEXANDRA (DAMIR) 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

3.  

CONDRACHI H. 

LARISA (DIACONU) 
IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

4.  

CRINTEA N. LENUȚA 

(CĂPĂȚÂNĂ) 
IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

5.  

ENACHE L. IULIANA-

MARIA 
IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

6.  

GHENEA I. IULIAN 
IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

7.  

MAROCA Ș. ALINA 

(PRICOPIE-FILIP) 
IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

8.  

ROȘU M. BOGDAN 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

9.  

SIMESCU N. LAURA-

MARIA 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

10.  

IFTODE A. ALINA II/ 

Cu frecvență/ 

Buget cu bursă 

 

Solicită întreruperea 

studiilor doctorale pentru 6 

luni (1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu întreruperea studiilor 

doctorale pentru 6 luni  

(1.04.2021 – 30.09.2021) 

 

11.  

STRAT I. GIGI III/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită întreruperea 

studiilor doctorale pentru 6 

luni (1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu întreruperea studiilor 

doctorale pentru 6 luni  

(1.04.2021 – 30.09.2021) 
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Nr. 

crt. 

NUMELE, INIȚIALA 

TATĂLUI și PRENUMELE 

(NUMELE după căsătorie) 

studentului-doctorand 

 

Anul de studii/ 

Forma de 

învățământ/ 

Forma de finanțare 

Solicitarea formulată de 

studentul-doctorand 

Solicitarea CSUD către Senatul 

Universității 

Școala doctorală de Științe socio-umane 

1.  ANDONIE V. RALUCA-

IOANA (ARDEAN) 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 
2.  ANTON D. CĂTĂLIN 

IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 
3.  ASAFTEI I. 

MĂDĂLINA-ELENA 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 
4.  BOTEZATU I. OANA-

NICA 
IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 
5.  CARP Ș. VALENTINA-

LUMINIȚA 

(TANASACIUC) 

IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 
6.  CHIRIC N. LUCIANA 

(LUPU) 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 
7.  COSTIANU N. 

GEORGETA-POMPILIA 

(CHIFU) 

IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 
8.  COZMA E. ALINA-

LILIANA (BLĂNARIU-

COZMA) 

IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 
9.  CURTEANU I. DANIEL 

IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 
10.  DEDIU V. BUCUR-

IULIAN 
IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 
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Nr. 

crt. 

NUMELE, INIȚIALA 

TATĂLUI și PRENUMELE 

(NUMELE după căsătorie) 

studentului-doctorand 

 

Anul de studii/ 

Forma de 

învățământ/ 

Forma de finanțare 

Solicitarea formulată de 

studentul-doctorand 

Solicitarea CSUD către Senatul 

Universității 

11.  DOBRINOIU I. MARIA 

IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 
12.  IANI C.L. GILDA-

DANIELA (CHIRILUȚĂ) IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 
13.  ICHIM D. ARABELA 

IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 
14.  ILIE P. COSMIN 

IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 
15.  MANEA A. CIPRIAN 

IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 
16.  MATEI D. ADRIANA 

IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 
17.  MIHAI V. ADINA-

VALENTINA 

(CHIORPAC) 

IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 
18.  NIȚULESCU A. 

LAURENȚIU-CIPRIAN IV/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 
19.  PANAITE M. CLAUDIA-

CRISTINA (DOLEA-

PANAITE) 

IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 
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Nr. 

crt. 

NUMELE, INIȚIALA 

TATĂLUI și PRENUMELE 

(NUMELE după căsătorie) 

studentului-doctorand 

 

Anul de studii/ 

Forma de 

învățământ/ 

Forma de finanțare 

Solicitarea formulată de 

studentul-doctorand 

Solicitarea CSUD către Senatul 

Universității 

20.  RUSU V. RAMONA-

VALENTINA 

(NECULAU) 

IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 
21.  SMĂDU G. ANCUȚA-

MARIA PAVEL) IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 
22.  STĂNCESCU A. 

MIRELA-GABRIELA 

(BRATU) 

IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 
23.  TORCĂRESCU M. 

ȘTEFAN IV/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

De acord cu prelungirea duratei 

studiilor doctorale cu 6 luni 

(1.04.2021-30.09.2021), cu ultima 

scutire de taxă, conform Hotărârii 

de Senat nr. 145/10.09.2015 

 

 


