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Solicitări de acordare a unei perioade de grație 
 

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 

Propunerea de rezoluție CSUD pentru 

înaintare la conducerea IOSUD 

1.  

APARECI N. TAMARA 
(GÎRNEȚ) 

V/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

Solicită o perioadă de grație 

de 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

Se propune acordarea unei perioade 

de grație de 6 luni (1.04.2021 – 

30.09.2021), cu taxă 

2.  

CUDĂLBEANU S. 
MIHAELA 

V/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

Solicită o perioadă de grație 

de 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

Se propune acordarea unei perioade 

de grație de 6 luni (1.04.2021 – 

30.09.2021), cu taxă 

3.  

DĂNĂILĂ V. IRINA-
VALERIA (ȚÎCĂU) 

V/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

Solicită o perioadă de grație 

de 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

Se propune acordarea unei perioade 

de grație de 6 luni (1.04.2021 – 

30.09.2021), cu taxă 

4.  

IONESCU I. TRAIAN-
FLORIAN 

V/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

Solicită o perioadă de grație 

de 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

Se propune acordarea unei perioade 

de grație de 6 luni (1.04.2021 – 

30.09.2021), cu taxă 

5.  

MÂRZA I. CĂTĂLINA-
CORNELIA 

VI/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită o perioadă de grație 

de 6 luni  

(1.04.2021-30.09.2021) 

Se propune acordarea unei perioade 

de grație de 6 luni (1.04.2021 – 

30.09.2021), cu taxă 

6.  

MITU G. OANA-MARIA 
V/ 

Cu frecvență/ 

Cu taxă 

Solicită o perioadă de grație 

de 3 luni  

(1.04.2021-30.06.2021) 

Se propune acordarea unei perioade 

de grație de 3 luni (1.04.2021 – 

30.06.2021), cu taxă 

7.  

MOCANU C. ADRIANA 
(PUSTIANU) 

V/ 

Cu frecvență 

redusă/ 

Cu taxă 

Solicită o perioadă de grație 

de 6 luni  

(1.04.2021-30.06.2021) 

Se propune acordarea unei perioade 

de grație de 6 luni (1.04.2021 – 

30.09.2021), cu taxă 

 


