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În temeiul Legii nr. 1/2000 – Legea Educaţiei Naţionale, art. 160, alin. (1), alin. (2), art.

167, alin. (3), a H.G. nr. 681/29.06.2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de

doctorat” art. 28, 31, 51, 54, a Structura an universitar, a Plan învățământ, a Stat funcții, a

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea

din Piteşti, aprobat în data de 21.01.2019, de către Senatul Universităţii art. 41, 42, alin (2), lit.

a), 51 şi 52, O.M. 3888/26.05.2015 privind „Metodologia de alocare a fondurilor bugetare

pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară, a instituţiilor de învăţământ superior de

stat din România, pentru anul 2015”, anexa nr. 3 la metodologie, OM. 3116/21.07.2020 privind

„Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea

suplimentară, a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020”

anexa 2 și “Metodologia privind modul de întocmire a statelor de funcţii, de repartizare a

resurselor destinate finanţării programelor de studii de doctorat şi de realizare a plăţilor salariale

în şcolile doctorale ale IOSUD UPIT”, s-a realizat prezenta notă de fundamentare.

Veniturile Şcolii doctorale sunt constituite din:

- fonduri realizate din subvenţii anuale - granturi doctorale, stabilite prin Anexa 2

la „Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea

suplimentară, a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020” din

21.02.2020, domeniul de finanţare D2, la valoarea de 29.000 lei/student doctorand;

- fonduri realizate din taxe anuale - studii universitare de doctorat, stabilite de

Senatul Universităţii din Piteşti la valoarea de 5.000 lei/student doctorand pentru anul universitar

2020-2021.

Pe baza acestor surse de venituri şi a categoriilor de cheltuieli precizate în OM.

3116/21.07.2020, anexa nr. 2 la metodologie, se pot repartiza sumele realizate ca venituri în

vederea susţinerii activităţilor specifice Şcolii doctorale de Biologie conform cu bugetul de

venituri şi cheltuieli redat în continuare.
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BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Şcolii doctorale de BIOLOGIE pe anul universitar 2020-2021

1. VENITURI

1. Venituri doctoranzi subvenţionaţi – 3 doctoranzi subvenționati,

alocate conform cu OM. 3116/21.07.2020, anexa nr. 2 la metodologie, prin:

 1 grant doctoral (ce include salarizarea conducătorului de doctorat, salarizarea

membrilor comisiei de îndrumare, program de pregătire bazat pe studii avansate,

program de pregătire suplimentar, fonduri pentru cercetare și regia universității)

 TOTAL:29.000 lei x 3 doctoranzi = 87.000 lei

2. Venituri doctoranzi cu taxă- 5000 lei x 5 doctoranzi   = 25.000 lei

TOTAL VENITURI (granturi doctorale și taxă )= 112.000 lei

2. CHELTUIELI

Nr.
crt.

Categoria de
cheltuieli

Sursa de
venituri

Total
(cheltuiala
salarială)

Din care:
Salarii
brute

Cheltuieli
angajator

1

Salarizare conducători  de
doctorat și salarizare
membrii comisii de
îndrumare

Granturi
doctorat/

Taxe studii

34.500

12.750

33.724

12.463

776

287

2 Program de studii
universitare avansate

Granturi
doctorat/

Taxe studii
- - -

3 Program de pregătire
suplimentar

Granturi
doctorat 8.700 8.504 196

Taxe studii - - -
Total Cheltuieli salariale 55.950 54.690 1.259

4 Cheltuieli de cercetare
Granturi
doctorat 22.050 - -

Taxe studii 6.000 - -
Total Cheltuieli cercetare 28.050 - -

5 Regie universitate
Granturi
doctorat 21.750 - -

Taxe studii 6.250 - -
Total regie 28.000 - -

Total general cheltuieli 112.000 - -

Notă: Contribuția angajatorului este calculată ca reprezentând 2,25 % din cheltuiala

salarială.
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Prezenta procedură de calcul se fundamentează pe următoarele acte normative:
 Legea nr. 1/2000–Legea Educaţiei Naţionale, art.160, alin.(1), alin. (2), art. 167, alin.

(3);
 H.G. nr. 681/29.06.2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de

doctorat” art. 28, 31, 51, 54;
 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în

Universitatea din Piteşti, aprobat în data de 21.01.2019, , de către Senatul UPIT, art. 19, lit.,k) şi
l), 41, 42, alin (2), lit. a), 51 şi 52;

 Regulamentele de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în
şcolile doctorale ale IOSUD UPIT;

 O.M.3.888/26.05.2015 privind „Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru
finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară, a instituţiilor de învăţământ superior de stat din
România, pentru anul 2015”, anexa nr.3;

 OM.3116/21.07.2020 privind „Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru
finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară, a instituţiilor de învăţământ superior de stat din
România, pentru anul 2016,  anexa 2.

 Metodologia privind modul de întocmire a statelor de funcţii, de repartizare a resurselor
destinate finanţării programelor de studii de doctorat şi de realizare a plăţilor salariale în şcolile
doctorale ale IOSUD UPIT.

Pentru stabilirea valorii prestaţiilor pentru remunerarea activităţilor didactice efectuate în
regim de plata cu ora în cadrul Şcolii Doctorale s-au avut în vedere următoarele:

a) Baza legală
Conform OM 3116/21.07.2020, publicat în Monitorul Oficial 139 din 21.02.2020, privind

"Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea
suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020, anexa
2: "Valoarea grantului anual pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi începând cu anul
2011/2012", pentru domeniul de finanţare D2, valoarea grantului este de 29.000 lei

Această sumă este repartizată pe următoarele categorii de cheltuieli:
Pentru studenţii doctoranzi bugetari aflaţi în anul I:

– Salarizarea conducătorului de doctorat – 8000 lei;
– Salarizarea membrilor comisiei de îndrumare – 1500 lei;
– Program de pregătire bazat pe studii avansate – 2500 lei;
– Program de pregătire suplimentar – 1000 lei;
– Fonduri pentru cercetare – 8.750 lei;
– Regia şcolii doctorale (25%) – 7.250 lei;

Pentru studenţii doctoranzi bugetari aflaţi în anii II sau III:
– Salarizarea conducătorului de doctorat – 8000 lei;
– Salarizarea membrilor comisiei de îndrumare – 3500 lei;
– Program de pregătire bazat pe studii avansate – 0 lei;
– Program de pregătire suplimentar – 2.900 lei;
– Fonduri pentru cercetare – 7.350 lei;
– Regia şcolii doctorale (25%) – 7.250 lei.

Salarizarea conducătorului de doctorat a fost evaluată considerând salariul unui profesor
de 8000 lei/an.

Domeniul de doctorat Biologie este inclus în domeniul de finanţare D2.
Studenţii doctoranzi aflaţi pe locurile cu taxă achită o taxă anuală de 5000 lei, repartizaţi

astfel:
- Salarizarea conducătorului de doctorat – 2.550 lei;
- Regia şcolii doctorale (25%) – 1250 lei.
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- Fonduri pentru cercetare – 1.200 lei
b) Conducătorii de doctorat şi doctoranzii

Şcoala Doctorală de Biologie are 2 conducători de doctorat şi 3 doctoranzi cu subvenţie
de la bugetul de stat (Tabelul 1)

Tabelul 1
Nr.
crt. Îndrumători de doctorat Anul I Anul II Anul III TOTAL

Fără taxă Cu taxă Fără taxă Cu taxă Fără taxă Cu taxă Fără taxă Cu taxă
1. MARINESCU Alexandru 0 1 1 0 0 0 1 2
2. PETRE Marian 0 3 1 0 1 0 2 3

TOTAL 0 4 2 0 1 0 3 5

c) Resurse financiare

Au fost luate în considerare următoarele resurse financiare (Tabelul 2):

GRANT Tabelul 2
DOCTORANZI CU GRANT DOCTORAL 87.000 DOCTORANZI CU TAXA 25.000
Salarizarea îndrumătorului de doctorat 24.000 Salarizarea îndrumătorului de doctorat 9.075

Salarizarea membrilor comisiei de îndrumare 10.500
Salarizarea membrilor comisiei de
îndrumare 3.675

Program de pregătire bazat pe studii avansate 0
Program de pregătire bazat pe studii
avansate 0

Program de pregătire suplimentar 8.700 Program de pregătire suplimentar 0
Fonduri de cercetare 22.050 Fonduri de cercetare 6.000
Regia scolii doctorale 21.750 Regia scolii doctorale 6.250

Ţinând cont de cei 3 doctoranzi cu subvenţie de la bugetul de stat şi 5 doctoranzi cu taxă
se obţin valorile din tabelul 3:

Tabelul 3
Cheltuieli cu îndrumătorii de doctorat 33.075
Cheltuieli cu mentorii 14.175
Cheltuieli de pregătire suplimentara
Cheltuieli de pregătire studii avansate

Total salarii

8.700
0

55.950
Cheltuieli de cercetare 28.050
Cheltuieli cu regia scolii doctorale 28.000

TOTAL VENITURI 112.000

d) Stabilirea valorii orei convenţionale ţinând cont de programul de pregătire avansată

În contractul de studii doctoranzii din anul I au în planul de pregătire avansată 3
discipline, normate fiecare cu câte 28 ore curs şi 14 ore aplicaţii (2 ore de curs şi 1 oră de lucrari
practice pe săptămână), pentru care obţin 60 puncte de credit:

Cele 2 ore de curs şi 1 oră aplicaţii se transformă în 5,65,115,22  ore fizice sau
3,25 ore echivalente. Pregătirea avansată se face pe durata a 14 săptămâni.
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e) Stabilirea relaţiilor de calcul pentru plata conducătorilor de doctorat şi a membrilor
comisiei de îndrumare (mentori)

Salarizarea îndrumătorilor de doctorat se face cu relaţia:

nzi_taxanr_doctora3750nzi_bugetnr_doctora8000venit doctoratconducator 

iar salarizarea mentorilor se face cu relaţia:

IIIan_II_sau_nzi_buget_nr_doctora
3

4800

an_Inzi_buget_nr_doctora
3

)10001400(venitmentor








S-a convenit a se aduna "salarizarea membrilor comisiei de îndrumare" cu "program de
pregătire suplimentar" în cazul doctoranzilor cu grant doctoral aflaţi în anul I şi să se împartă la
cei trei mentori de care beneficiază fiecare doctorand, rezultând 800 lei/doctorand. În cazul
mentorilor ce îndrumă doctoranzi cu grant doctoral aflaţi în anii II sau III, venitul este de 1600
lei/doctorand.

f) Fondurile pentru cercetare

Fondurile pentru cercetare se vor distribui numai cu aprobarea scrisă a conducătorului de
doctorat care coordonează doctorandul respectiv cu subvenţie, şi vor fi folosite pentru:

– publicarea de articole în reviste de prestigiu şi/sau participări la sesiuni de comunicări
ştiinţifice interne sau internaţionale indexate în baze de date;

– procurarea de echipamente şi materiale de cercetare conform normelor legale în
vigoare,

– plata revistelor de specialitate, a manualelor şi a articolelor ştiinţifice etc.

g) Distribuirea pe luni a salariilor

S-au considerat 14 săptămâni pentru pregătirea avansată şi 32 de săptămâni pentru restul
activităţilor. Astfel s-au considerat lunile şi numărul de săptămâni din tabelul 4:

Tabelul 4
Luna Octombrie

2020
Noiembrie

2020
Decembrie

2020
Ianuarie

2021
Februarie

2021
Martie
2021

Aprilie
2021

Mai
2021

Iunie
2021

Iulie
2021

Total

Nr. săpt. 4 4 3 3 1 4 4 4 1 4 32
Pregătire avansată 14

Îndrumare doctoranzi (îndrumători şi mentori) 32
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CHELTUIELILE ŞCOLII DOCTORALE

După algoritmul prezentat cheltuielile salariale cu îndrumători de doctorat sunt cele din
tabelul 5.

Tabelul 5

Îndrumători de doctorat

Număr doctoranzi
Cheltuieli salarialeAnul  I Anul II Anul III

Fără
taxă

Cu
taxă

Fără
taxă

Cu
taxă

Fără
taxă

Cu
taxă

Fără
taxă

Cu
taxa TOTAL

MARINESCU Alexandru 0 1 1 1 0 0 8.000 3.630 13.100
PETRE Marian 0 3 1 0 1 0 16.000 5.445 23.650

TOTAL 0 4 2 1 1 0 24.000 9.075 33.075

Cheltuielile cu mentorii sunt cele din tabelul 6 a si 6 b.

Tabelul 6 a

Mentori

Număr doctoranzi

Cheltuieli
(lei)

Ore

convenţionale

Anul I Anul II Anul III
Fără
taxă Cu taxă

Fără
taxă Cu taxă

Fără
taxă Cu taxă

DRAGHICI Octavian 0 1 1 1 0 0 1772 1.0
PAUNESCU Alina 0 1 1 1 0 0 1772 1,0
SOARE Cristina Liliana 0 1 1 1 0 0 1772 1.0
PONEPAL Cristina 0 1 1 1 0 0 1772 1,0

TOTAL 0 1 1 1 0 0 7.088 4,0

Tabelul 6 b

Mentori

Număr doctoranzi

Cheltuieli
(lei)

Ore

convenţionale

Anul I Anul II Anul III
Fără
taxă Cu taxă

Fără
taxă

Cu
taxă

Fără
taxă

Cu
taxă

SOARE Cristina Liliana 0 3 1 0 1 0 1772 1,0
PAUNESCU Alina 0 3 1 0 1 0 1772 1,0
DELIU Ionica 0 3 1 0 1 0 1772 1,0
SUTAN Anca 0 3 1 1 1772 1.0

TOTAL 0 3 1 0 1 0 7.088 4,0

Director Şcoală Doctorală,
Prof. univ. dr. biol.Alexandru-Gabriel Marinescu


