UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI

CONTRACT ANUAL DE STUDII
Regim de finanţare : cu taxă

Nr…….../………….……
Anexă la Contractul de Studii Universitare de Doctorat nr. .........../.....................

I.

Părţile contractante:

Art.1. - UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI, instituţie organizatoare de
studii universitare de doctorat, cu sediul în Ploieşti, B-dul. Bucureşti nr.39, reprezentată legal prin
RECTOR prof.univ.habil.dr.ing DINU Florinel, în calitate de CONTRACTOR, denumită în continuare
UPG Ploieşti şi:
Nume..................................................................................Prenume...................................................................,
C.N.P................................................................................domiciliat(ă) în...........................................................,
str. ................................................................, nr. ........, bl. ......, sc......., ap. ........, tel......................................,
nascut(ă) la data de ........../............./..............., în localitatea .....................................................,
judeţul................................................., fiul/fiica..lui............................................ şi al(a).....................................,
angajat(ă) la.............................................. .........................................................., tel......................................., în
funcţia de .............................................., în calitate de CONTRACTANT, denumit
în continuare
STUDENT-DOCTORAND, înmatriculat la:
Facultatea:...............................................................................................................................................
Domeniul fundamental:.........................................................................................................................
Domeniul de studii universitare de doctorat:......................................................................................
Forma de învăţământ : ______________
Limba în care se desfăşoară doctoratul: .............................................................................................
cu durata normală a studiilor de 3 ani şi diplomă de doctor, acordată după susţinerea publică a tezei de
doctorat şi confirmarea titlului de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare, au încheiat prezentul contract anual de studii.

II.

Obiectul contractului

Art. 2. - Prezentul contract are ca obiect derularea în campusul universitar a activităţilor din Planul
individual al programului de studii universitare avansate şi din Planul individual al programului de
cercetare ştiinţifică
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Art. 3. – Raporturile dintre UPG Ploieşti şi fiecare DOCTORAND, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor
părţilor semnatare, sunt prevăzute în Contractul de studii universitare de doctorat şi în Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.

III. Durata contractului
Art. 3. - Prezentul contract este încheiat pentru anul universitar 2020-2021.

IV. Valoarea contractului
Art. 4. - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti stabileşte anual cuantumul taxelor de studiu, defalcarea pe
tranşe, precum si consecinţele neachitării la termen a acestora.
Art. 5. - Pentru anul universitar 2020-2021, taxa anuală de studiu care se va achita este de 6000 lei. Plata se
poate face în 4 (patru) rate, până la următoarele date calendaristice:
rata I (1500 lei) ……….. Termen: 15 octombrie 2020
rata II (1500 lei) ............. Termen: 18 decembrie 2020
rata III (1500 lei)……….. Termen: 12 martie 2021
rata IV (1500 lei)……..… Termen: 14 mai 2021.
Durata maximă admisă pentru întârzierea plăţii este de 15 zile calendaristice de la data prevăzută
pentru achitarea taxei. După această perioadă, în caz de neachitare, se emite ordinul de exmatriculare.
Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii, peste termenele stabilite prin contract, se percep penalităţi de
0,25 % din valoarea ratei.
Taxa anuală de studii se achită la casieria UPG Ploieşti cu menţiunea « pentru Doctorat», iar
chitanţa/ordinul de plată se va depune în copie la secretariatul central al UPG Ploieşti.
Celelalte prevederi ale contractului de studii universitare de doctorat nr............./..................................
îşi păstrează valabilitatea.
Prezentul contract se încheie astăzi ………………………, în doua exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

R E C T O R,

STUDENT-D O C T O R A N D,

.......................................................

......................................

D E C A N,
....................................................
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT,
....................................................
CONTABIL ŞEF,
.....................................................

OFICIUL JURIDIC,
………………………………….
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