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ACT ADIŢIONAL nr. _2_ din _01.04.2021_la 
CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

nr.            din 01.10.2015  
 
Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) reprezentată prin Rector Conf.dr.ing. Florin DRĂGAN și 

Prof.dr.ing.                  în calitate de conducător de doctorat numit în baza Ordinului MEdC             , 

pe de-o parte și  d-l  ing.                   posesor al cărții de identitate, seria     , nr.          și CNP         , 

doctorand la UPT cu numărul matricol        , pe de altă parte, au convenit ca în temeiul Art. 8A-12 

și Art. 13 din Contractul de studii universitare de doctorat nr.        din 01.10.2015, în temeiul 

L1/2011 și L288/2004, modificată de L49/2013, precum și în temeiul Hotărârii Biroului Consiliului 

de Administrație al UPT nr. 41 / 06.04.2021, în urma propunerii conducătorului științific și în scopul 

finalizării cu succes a studiilor de doctorat, să completeze / modifice Contractul de studii 

universitare de doctorat după cum urmează:  

 
Art. I. La cap. III - DURATA CONTRACTULUI, se introduce articolul 5^1 cu următorul conținut: 
Art. 5^1. Durata contractului se prelungește până la data de 30.09.2021. În consecinţă, pe 
perioada de prelungire 01.04.2021 – 30.09.2021 programul de studii universitare de doctorat 
prevăzut în contract se extinde, în regim de situație de excepție. 
 
Art. II. VI. CUANTUMUL LUNAR AL TAXEI DE STUDIU, se introduce articolul 10^1 cu următorul 
conținut: 
Art. 10^1. Pentru perioada de prelungire prevăzută la Art.I, cuantumul taxei de studii doctorale 
pentru studentul doctorand cu frecvență în regim cu taxă este de 2100 lei, taxă aferentă duratei 
unui semestru al programului de studii universitare de doctorat. 
 
Art. III. La cap. VIII – TERMENUL DE FINALIZARE A TEZEI DE DOCTORAT, Art.12 se modifică 
după cum urmează: 
Art.12. Termenul limită pentru susținerea publică a tezei de doctorat este 30.09.2021.  
 
Art. IV. Propunerea conducătorului de doctorat, menţionată în preambul, reprezintă Anexă la 
prezentul act adiţional. 
 
Restul clauzelor contractului de studii doctorale sunt şi rămân neschimbate.  
 
Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, 01.04.2021, în 3 exemplare originale, a câte 1 pagină 
fiecare. 
       
Rector, Conducător științific, Doctorand, 
Conf.dr.ing.Florin DRĂGAN  Prof.dr.ing.                                                           
 
Director financiar contabil,                              
Ec. Florian MICLEA  
 
Consilier juridic, 
Alina ATANASESCU 


