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Cod: IS-6 /2017 

 

INSTRUCȚIUNE IS-6 

privind 

Acordarea perioadelor de întrerupere, prelungire a studiilor doctorale și a perioadei de grație 

 

Prezenta instrucțiune se referă la condițiile de acordare și etapele procedurale pentru întreruperea și 

prelungirea studiilor doctorale,  respectiv acordarea perioadei de graţie, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare.   

I. Condiții generale și criterii  

1) Studentul doctorand are dreptul să solicite, din motive temeinice, întreruperea studiilor 

doctorale, în conformitate cu Art.8(4) din Regulamentul de organizare și desfășurare a 

studiilor universitare de doctorat și postdoctorat în UTBv și în baza HG nr.681/2011 privind 

aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat. Perioadele de întrerupere cumulate nu 

pot să depăşească 2 (doi) ani, durata studiilor universitare de doctorat prelungindu-se cu 

perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. 

2) Situațiile ce motivează întreruperea studiilor doctorale la cerere sunt: probleme medicale 

(concediu medical prelungit, indicații medicale ce restricționează temporar capacitatea de 

efort intelectual etc.), concediu de creșterea și îngrijirea copilului, deplasări prelungite în 

străinătate pentru studii, probleme personale deosebite, alte situații ce pot fi asimilate celor 

specificate.  

3) Studentul doctorand are dreptul să solicite, din motive temeinice, prelungirea studiilor 

doctorale, conform Art.8(5) din Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor 

universitare de doctorat și postdoctorat în UTBv și în baza HG nr.681/2011 privind 

aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat. Perioada de prelungire ce se poate 

acorda este de maximum 2 (doi) ani. 

4) Prelungirea studiilor doctorale se aprobă pentru cazurile în care, după încheierea perioadei 

contractuale (3 ani, respectiv 4 ani pentru domeniul medicină), mai este necesară o perioadă 

suplimentară pentru realizarea experimentelor, testarea empirică a rezultatelor cercetării, 

repetarea unor experimente sau extinderea gamei de experimente prevăzute inițial. Acordarea 

unei perioade de prelungire este condiționată de dovada parcurgerii /îndeplinirii în 

totalitate a PPUA și a programului de cercetare asumat prin programul individual de 

doctorat, respectiv susținerea rapoartelor de cercetare.  

5) Studentul-doctorand are dreptul să solicite suplimentar, motivat, o perioadă de grație, în 

conformitate cu Art.8(6) din Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor 

universitare de doctorat și postdoctorat în UTBv și în baza HG nr.681/2011 privind 

aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat. Perioada de grație ce se poate acorda 

este de maximum 2 (doi) ani.  

6) Perioada de grație se acordă în cazurile în care studentul doctorand nu reuşeşte finalizarea şi 

susţinerea tezei în termenul stabilit prin contractual inițial și prelungirile acordate. Pentru 
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acordarea perioadei de grație studentul doctorand trebuie să facă dovada parcurgerii etapelor 

de cercetare suplimentară, verificare rezultate etc., pentru care s-a solicitat și aprobat 

prelungirea studiilor doctorale, precum și faptul că în momentul solicitării perioadei de grație 

se află în stadiul de redactare a tezei de doctorat. Această dovadă se face pe baza raportului 

de monitorizare al conducătorului de doctorat și al comisiei de îndrumare, ce se atașează la 

cererea solicitantului. Acest raport va estima și șansa finalizării cu succes a tezei de doctorat.  

II. Etape de parcurs 

1. Studentul-doctorand va depune, în timp util, la secretariatul SDI o cerere tip de 

întrerupere / prelungire / acordare perioadă de grație (Formular IS-6-F1), vizată de către 

conducătorul de doctorat și însoțită de documente justificative necesare, după caz. În 

cerere se va prezenta obligatoriu stadiul de îndeplinire a programului de doctorat și 

motivele eventualelor întârzieri / nerealizări. 

2. Cererea și documentele doveditoare se vor depune și înregistra la SDI cu minimum 45 de 

zile înainte de data la care ar trebui să intre în vigoare perioada de întrerupere/ prelungire/ 

grație, după caz. SDI nu este responsabilă pentru consecințele legate de solicitările pentru 

care nu a fost posibilă parcurgerea etapelor procedurale până la aprobarea în Senatul 

UTBv a solicitării doctorandului. Depășirea termenului limită stabilit prin contractul de 

studii conduce la încheierea relațiilor contractuale, respectiv exmatricularea studentului 

doctorand. 

3. Secretariatul SDI verifică documentele depuse și certifică corectitudinea datelor privind 

stadiul de parcurgere a programului de doctorat, după care transmite solicitarea 

studentului doctorand pentru analiză / avizare în consiliul facultății sau departamentului 

de specialitate. 

4.  Secretariatul SDI verifică și situația plății taxelor de studii pentru doctoranzii cu taxă, 

care au obligația de a achita la zi, în momentul depunerii cererii, toate taxele datorate 

pentru perioada de până la data de la care s-a solicitat începerea perioadei de întrerupere, 

prelungire sau grație, după caz.  

5. Cererile studenților-doctoranzi avizate de facultăți/departamente sunt analizate și aprobate 

(după caz) de C-SDI, după care sunt transmise pentru validare către Consiliul de 

Administrație și Senatul universitar.  

6. Hotărârea de Senat reprezintă temeiul legal pentru încheierea actelor adiționale (de 

întrerupere, prelungire, acordare perioadă de grație) la contractul de studii doctorale. 

Obligațiile financiare pentru aceste perioade sunt cele specificate în Regulamentul SDI și 

vor fi înscrise în actele adiționale. Contractul de studii doctorale și actele adiționale 

reprezintă documente obligatorii în alcătuirea dosarului de doctorat, ce se transmite la 

MEN / CNATDCU după finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat.   

 


