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TAXE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT   
2022-2023 

Taxă de admitere la doctorat- 70 lei 

Taxă de înmatriculare- 70 lei 

Taxă de şcolarizare-  3800 lei/an 

Taxă susţinere teză de doctorat-  3000 lei 

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ACHITAREA TAXELOR 

TAXA DE ȘCOLARIZARE 

a) taxa de școlarizare se achită în fiecare an universitar în două tranșe:

- 50% până în data de 31 octombrie

- 50% până în data de 31 martie.

În cazul plății integrale a taxei de școlarizare până la 31 octombrie, studenții-doctoranzi vor beneficia de o

reducere a taxei în cuantum de 10%; 

b) în cazul neachitării la datele prevăzute mai sus, se vor aplica majorări de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

Taxele de studiu pot fi achitate în trei modalități:

- la casieria universității,

- online, prin platforma UMS (conform ghidului de mai jos)

- transfer bancar în conturile din tabelul de mai jos.

PROGRAMUL CASIERIEI:  Luni-Vineri 08:00-15:00, 

 tel. 0254 542 580, interior tasta 6 Direcția Administrativă> tasta 1 Serviciul Contabilitate> tasta 1 Casierie 

***
Taxele de studiu pot fi achitate și în contul UPET: RO81TREZ36820F330500XXXX, deschis la Trezoreria 

din Petroșani, CUI 4374849

Penalizările pot fi achitate și în contul UPET: RO31TREZ36820F365000XXXX, deschis la Trezoreria din 

Petroșani , CUI 4374849

PE ORDINUL DE PLATĂ TREBUIE MENȚIONATE: NUMELE DOCTORANDULUI, TIPUL TAXEI 

(ADMITERE, ÎNMATRICULARE, SUSȚINERE SAU ȘCOLARIZARE), ANUL PENTRU CARE SE 

FACE PLATA TAXEI ȘI NUMELE CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT. 
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GHID– UMS  
privind contul de acces pe pagina personală pentru vizualizarea 

situaţiei financiare de către studenţii doctoranzi înscrişi la 

Universitatea din Petroșani 
 

Adresa de acces: 

https://ums.upet.ro/ 

Conectarea se face prin completarea următoarelor date: 

Cont (nume utilizator): CNP‐ul dvs. 

Parolă: data naşterii [data naşterii se trece sub forma ZZ‐LL‐AAAA] 

 

 

După autentificare pe pagina personală se deschide pagina cu un meniul de acces (în cazul în care 

aţi fost sau sunteţi înscris la mai multe programe de studiu apare şi butonul Schimbă context) 

 

Schimbă context 

Acest buton apare doar pentru cei care au urmat sau urmează mai multe programe de studiu şi din 

pagina lui puteţi comuta între cele “n” conturi ale dvs. Pentru a comuta la situatia din cadrul Scolii 

Doctorale, selectati butonul Schimba context -→ IOSUD (imagine mai jos) 
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DESCRIEREA MENIULUI FINANCIAR 

Meniul Financiar permite vizualizarea situaţiei dvs. financiare. 

 

La Info Financiar alegeţi An studiu pentru a vedea situaţia financiară a acelui an. Veţi observa 

astfel tranşele taxei de studiu, data ultimei zile de plată a tranşei, fără a se calcula penalizări, valoarea 

respectivei tranşe şi valoarea plătită din aceasta. 
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Mai jos, la Informaţii plăţi taxe studiu apare taxa anuală de studiu, plata totală din această taxă, 

avans plătit, reduceri la plată, restituiri, precum şi valoarea penalizărilor neachitate la această dată 

şi valoarea penalizărilor achitate până la această dată. 

 

La Documente plată apar absolut toate chitanţele, extrasele de cont şi plăţile online achitate de dvs. 

şi datele cuprinse în acestea (valoarea tranşei, valoarea penalizării şi valoarea totală). 

 

 

De asemenea, mai jos, la Plăţi electronice inactive, apar, dacă e cazul, plăţile online invalide 

(tranzacţii nereuşite de dvs. din diverse motive), acestea având statusul “Tranzactie respinsa”. 

La Reduceri, apare valoarea reducerilor taxei de studiu, dacă e cazul. 

 

La Plăţi găsiţi valoarea de plată la momentul respectiv pentru tranşa actuală de achitat (Tip taxă: 

Taxă de studiu) precum şi valoarea totală de plată a eventualelor penalizări la această dată (Tip 

taxă: Penalizări). 
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Dacă doriţi să achitaţi online, trebuie să alegeţi tipul taxei de plată, apoi să treceţi suma de plată 

(achitarea unei părţi din întrega sumă a tranşei înainte de ultima zi de plată fără penalizări, face ca 

penalizările care decurg de acum înainte, să se calculeze la valoarea rămasă de achitat din tranşa 

respectivă, nu din întreaga valoare a tranşei).  

De asemenea, trebuie trecută şi valoarea penalizării. Mai jos va apărea automat suma totală de plată 

la această tranzacţie. 

ATENTIE! Tranzacţia se face prin butonul Plăteşte... urmărind indicaţiile de pe ecran. 
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