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Preşedintele Senatului UDJG, 

Prof. univ. dr. ing. Lucian Georgescu 

 
Solicitări de prelungire/întrerupere a studiilor doctorale 

 

Nr. 

crt. 

Doctorand(ă) An de 

studii 

Domeniul de 

studii 

universitare 

de doctorat 

Forma de 

învăţământ 

Forma de 

finanţare 

Solicitarea formulată Număr înregistrare 

cerere la 

Registratura 

Universităţii 

Rezoluţie director 

CSUD 

Hotărârea Senatului 

1.  ENE M. NICUŞOR IV Inginerie 

industrială 

Cu 

frecvenţă 

Buget, 

 cu bursă 

POSDRU 

TOP 

ACADEMI

C 

Prelungirea studiilor doctorale 

până la data de 30.09.2014 

C633/30.01.2014 De acord, anul I de 

prelungire, în regim 

cu taxă şi cu 

reglementarea 

situaţiei financiare cu 

proiectul POSDRU 

Aprobat, conform 

rezoluţiei directorului 

CSUD, cu condiţia 

achitării integrale către 

universitate a sumelor 

corespunzătoare burselor 

POSDRU primite. 

2.  SANDU I. IONUŢ-

LAURENŢIU 

IV Inginerie 

industrială 

Cu 

frecvenţă 

Buget, 

 cu bursă 

POSDRU 

TOP 

ACADEMI

C 

Prelungirea studiilor doctorale 

până la data de 30.03.2014 

C555/29.01.2014 De acord, anul I de 

prelungire, în regim 

cu taxă şi cu 

reglementarea 

situaţiei financiare cu 

proiectul POSDRU 

Aprobat, conform 

rezoluţiei directorului 

CSUD , cu condiţia 

achitării integrale către 

universitate a sumelor 

corespunzătoare burselor 

POSDRU primite. 

3.  ONOSE M. DANIEL IV Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Cu 

frecvenţă 

Buget, 

 cu bursă 

POSDRU 

TOP 

ACADEMI

C 

Prelungirea studiilor doctorale 

până la data de 30.09.2014 

C658/31.01.2014 De acord, anul I de 

prelungire, în regim 

cu taxă şi cu 

reglementarea 

situaţiei financiare cu 

proiectul POSDRU 

Aprobat, conform 

rezoluţiei directorului 

CSUD, cu condiţia 

achitării integrale către 

universitate a sumelor 

corespunzătoare burselor 

POSDRU primite. 

4.  CAZAN I. DOINIŢA 

(ZAFIU) 

IV Economie Cu 

frecvenţă 

Buget, 

 cu bursă 

POSDRU 

TOP 

ACADEMI

C 

Prelungirea studiilor doctorale 

până la data de 31.07.2014 

C653/31.01.2014 De acord, anul I de 

prelungire, în regim 

cu taxă şi cu 

reglementarea 

situaţiei financiare cu 

proiectul POSDRU 

Aprobat, conform 

rezoluţiei directorului 

CSUD, cu condiţia 

achitării integrale către 

universitate a sumelor 

corespunzătoare burselor 

POSDRU primite. 

5.  CUCOŞ I. ALINA-

FLORENTINA 

(SĂRACU) 

IV Economie Cu 

frecvenţă 

Buget, 

 cu bursă 

POSDRU 

TOP 

ACADEMI

C 

Prelungirea studiilor doctorale 

până la data de 31.07.2014 

C654/31.01.2014 De acord, anul I de 

prelungire, în regim 

cu taxă şi cu 

reglementarea 

situaţiei financiare cu 

proiectul POSDRU 

Aprobat, conform 

rezoluţiei directorului 

CSUD, cu condiţia 

achitării integrale către 

universitate a sumelor 

corespunzătoare burselor 

POSDRU primite. 

6.  MARINOAE M. 

IONICA (BOLEA) 

IV Management Cu 

frecvenţă 

Buget Prelungirea duratei 

programului de doctorat cu 

doi ani 

C1007/17.02.2014 De acord, prelungire 

în regim cu taxă 

Aprobat, conform 

rezoluţiei directorului 

CSUD 

7.  BURUIANĂ N. 

FLORIN 

VI Inginerie 

industrială 

Cu 

frecvenţă 

Cu taxă Prelungirea stagiului doctoral 

în perioada 15.11.2013 – 

15.07.2014 

C1152/25.02.2014 De acord, anul de 

graţie, cu taxă 

Aprobat, conform 

rezoluţiei directorului 

CSUD 

 


