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Prezenta procedură se fundamentează pe următoarele acte normative:
• Legea nr. 1/2011–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 30.01.2012, modificat şi completat în data de
29.03.2012, 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.3530/29.03.2016 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.

Veniturile Şcolii doctorale
- venituri 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 2016” din
04.04. 2016, domeniul de finanţare D1, la valoarea de 25.300lei/student doctorand;
- venituri realizate din taxe anuale studii universitare de doctorat, stabilite de Senatul
Universităţii din Piteşti la valoarea de 6.000lei/student doctorand pentru anul universitar 20162017.
Pe baza acestor surse de venituri şi a naturilor de cheltuieli prevăzute în OM 3.888/
26.05.2015, anexa nr.3, am repartizat sumele realizate ca venituri în vederea susţinerii
activităţilor specifice Şcolii doctorale din domeniul Filologie potrivit bugetului de venituri şi
cheltuieli prezentat în Anexa 1.
- venituri ocazionale:
- din taxele pentru susţinerea publică a tezei de doctorat Pentru anul universitar
2016-2017 Senatul Universităţii din Piteşti a stabilit valoarea de 4.000lei/student pentru interni
şi de 5.000 lei student doctorand pentru externi;
- din taxele de abilitare. Pentru anul universitar 2016-2017 Senatul Universităţii
din Piteşti a stabilit valoarea de 6.000lei/candidat pentru cei din afara universităţii. Pentru
titularii UPIT şcoala doctorală suportă din fonduri proprii plata comisiei de abilitare;
- din taxele anuale pentru studenţii care au aprobare de prelungire/întrerupere
studii. Pentru anul universitar 2016-2017 Senatul Universităţii din Piteşti a stabilit valoarea de
500lei/candidat
- 6drdx500lei/drd. =3.000lei
- alte venituri.
Cheltuielile Şcolii doctorale
Cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al şcolii doctorale din domeniul
Filologie pentru anul universitar 2016-2017 au fost stabilite folosind următoarea procedură de
calcul.
1.Plata conducătorilor de doctorat
Pentru plata cheltuielilor de salarizare a conducătorilor de doctorat şi a membrilor
comisiilor de îndrumare (3 membri/comisie) s-au luat în considerare următoarele surse de
venituri şi naturi de cheltuieli pentru un grant şi o taxă de studii doctorale. Sumele totale sunt
prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli - Anexa 1.

a) din granturi doctorale/doctorand (25.300 lei/grant/ drd)
Nr
crt.

Natura de cheltuieli

Suma
totală din
care:

Contribuţie
angajator

Salariu brut
prestator

1

Plata conducere doctorat

8.000

1.472

6.528

2

Plata membrii comisie de îndrumare

1.500

276

1.224

3

Plata program studii avansate

2.500

460

2.040

4

Plata program pregătire suplimentară

1.000

184

816

b) din taxe studii doctorale/doctorand (6.000lei/drd)
Nr
crt.

Natura de cheltuieli

Suma
totală din
care:

Contribuţie
angajator

Salariu brut
prestator

1

Plata conducere doctorate

2.084

384

1.700

2

Plata membrii comisie de îndrumare

1.536

286

1.250

3

Plata program studii avansate

820

150

670

Pentru conducere doctorat s-a normat în Statul de funcţiuni al Şcolii doctorale cu 0,5 ore
fizice/săptămână/ doctorand.
Disciplinele din Programul de studii universitare avansate sunt normate în Statul de
funcţiuni al Şcolii doctorale, conform numărului de ore de curs şi seminarii din Planul de
învăţământ, prevăzut în Anexa Contractului de studii al studenţilor doctoranzi.
Programul de pregătire suplimentară este stabilit de fiecare conducător de doctorat pentru
fiecare doctorand şi este precizat în Anexa la Contractul de studii al studenţilor doctoranzi.
Conform acestor reguli şi proceduri s-au realizat următoarele calcule:
- plata conducerea doctorat, studenţi bugetaţi 6.528 lei/ an x 4 drd = 26.112 lei/an;
- plata conducere doctorat studenţi cu taxă 1.700 lei/an x 13 drd = 22.100 lei/an
- plata program studii avansate, studenţi bugetaţi 2.040 lei/an x 4 drd = 8160 lei/an;
- plata program studii avansate, studenţi cu taxă 670 lei/an x 13 drd =8710 lei/an;
(cuntumul orei de curs = 8160 +8710: 231 ore = 38,9 lei ; s-a calculat cu 38 lei/ora);
- plata program pregătire suplimentară studenţi bugetaţi 816 lei/an x 4 drd= 3.264
lei/an;
Total cheltuieli salariale / an = 68.346 lei
(Din care s-au cheltuit: Total1+ Total2= 67.358)
Tabel 1. Cuantumul salarial brut al conducătorilor de doctorat/an
Conducători
doctorat

GAITANARU
ȘTEFAN
BÂRSILĂ MIRCEA
LEFTER DIANA

de Plata
cond.
doctorat,
studenţi
bugetaţi
6520
13.040
6520

Plata
cond.
doctorat,
studenţi
taxă
11900

Plata
program
studii
avansate*
3439

Plata
program
pregătire
suplimen
-tară
-

5100
3400

Total
cheltuieli
salariale

21.859

2394
2565

-

20.534
12.485

PISTOL PETRU
OPREA NICOLAE

-

1700

1330

-

1.330
1.700
57.908

TOTAL 1

Conform Metodologiei de fundamentare a ştatului de funcţiuni al şcolii doctorale,
plata se face pentru 10 luni pe an, fără lunile iulie şi august, în regim de plata cu ora.
2. Plata membrilor comisiilor de îndrumare.
Plata se face pentru maximum 10 comisii de îndrumare/an/ membru comisie, 10 luni în
regim de plata cu ora, normarea cu 0,2 ore fizice/ doctorand, conform Statului de funcţiuni al
Şcolii doctorale pentru anul universitar 2016-2017.Plata se face în regim de plata cu ora.
• Sumele prevăzute cu această destinaţie: 1.224 lei x 13 drd = 15.912 lei/an;
Total

15.912 lei/an

Tabel 2 Cuantumul salarial brut al membrilor comisiilor de îndrumare/an
Nr.
Crt
1
2
3
4
5

Nume şi prenume
Lect.dr. Dumitru Adina
Conf.dr. Soare Liliana
Conf.dr. Bănică Lavinia
Conf.dr. Mitu Mihaela
Conf.dr.Zărnescu Crina

Nr.
ore/lună
5
5
5
3
3
TOTAL 2: 9450

Plată/ comisie

Total/ an

225lei
225lei
225lei
135lei
135lei

2250 lei
2250 lei
2250 lei
1350 lei
1350 lei

3. Plată cheltuieli suportate de angajator – Universitatea din Piteşti, în raport cu cheltuielile
de natură salarială 22,537 %.
4.1. Salarizare conducători de doctorat:
- granturi………………………..5888 lei
- taxe studii……………………..4992 lei
4.2. Salarizare membri comisii de îndrumare:
- granturi…………………………1104 lei
- taxe studii……………………....3718 lei
4.3. Program de studii universitare avansate:
- granturi………………………….1840 lei
- taxe studii……………………....1950 lei
4.4. Program de pregătire suplimentar:

- granturi…………………………736 lei
Total cheltuieli angajator suportate din veniturile şcolii doctorale - 20.228 lei
4. Plată cheltuieli ocazionale
5.1.Plată comisie de susţinere publică a tezei de doctorat.
Cuantumul taxei de susţinere publică a tezei de doctorat de (4.000 lei în cazul
doctoranzilor din UPIT sau 5.000 în cazul doctoranzilor externi) este repartizat astfel:
- 25% regia UPIT;
- 75%plătiţi salariale membri comisiei de evaluare şi plăţi cheltuieli suportate de
angajator, UPIT, în raport cu cheltuielile de natură salarială, 22,537 %.
5.2.Plată comisie de abilitare
Cuantumul taxei de abilitare, 6000 lei/candidat este repartizat astfel:
- 25% regia UPIT;
- 75% plătiţi salariale membri comisiei de evaluare şi plăţi cheltuieli suportate de
angajator, UPIT, în raport cu cheltuielile de natură salarială, 22,537 %.

5.3. Plată comisie abilitare titulari UPIT- 6000lei. Suma este prevăzută în fondurile de
cercetare.
5.4. Achziţie consumabile, laptop secretariat, din veniturile ocazionale-taxe de prelungire/
întrerupere. Pentru anul universitar 2016-2017 suma prevăzută este de 3.000 lei.
- 25% - regie UPIT
- 75% - plăţi achiziţii.

Anexa 1.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al Şcolii doctorale Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice pe anul universitar 2016-2017

1. VENITURI
Nr drd buget

4

Nr drd taxă

13

Nr drd

Repartizarea veniturilor pe activităţi
Natură activităţi

Cuantum/drd

Total

Salarizare cond.
Doctorat
salarizare membrilor
comisiei de îndrumare
program de pregătire
bazat pe studii avansate
program de pregătire
suplimentar
fonduri pentru cercetare

8.000 lei

32.000 lei

1.500 lei

6.000 lei

2.500 lei

10.000 lei

1.000 lei

4.000 lei

4.000 lei

16.000 lei

Regie Upit

5.301 lei

21.204 lei

TOTAL

22.301 lei

89.204 lei

Cuantum/drd

Total

Natură activităţi
Salarizare cond.
Doctorat

2.084 lei

salarizare membrilor
comisiei de îndrumare
program de pregătire
bazat pe studii avansate
program de pregătire
suplimentar
fonduri pentru cercetare

1.536 lei

19.968 lei

820 lei

10.660 lei

-

-

60 lei

780 lei

Regie Upit

1.500 lei

19.500 lei

TOTAL

6.000 lei

78.000

- achiziţii

500 lei x 6

3.000 lei

prelungire/întrerupere

TOTAL VENITURI 170.204 lei

27.092 lei

2. CHELTUIELI

Nr
crt
1

2

3

4

Categoria de
cheltuieli
Salarizare
conducători de
doctorat

Sursa de venituri

Program de pregtire
suplimentar

Granturi doctorat
Taxe studii

Granturi doctorat
Taxe studii

Granturi doctorat
Taxe studii

Total general cheltuieli de natură salarială
5

Cheltuieli de
cercetare

6

Cheltuieli achiziţii

7

Regie universitate

32.000 lei

26.112 lei

Cheltuieli
angajator
5.888 lei

27.092 lei

22.100 lei

4.992 lei

6.000 lei

4896 lei

1104 lei

19.968 lei

16.250 lei

3718 lei

10.000 lei

8160 lei

1840 lei

10.660 lei

8710 lei

1950 lei

4.000 lei

3264 lei

736 lei

-

-

-

109.720 lei

89.492 lei

20.228 lei

16.000 lei

-

-

-

-

21.204 lei
19.500 lei
750 lei

-

-

41.454 lei

-

-

Salarii brute

Salarizare membrii
Granturi doctorat
comisii de îndrumare Taxe studii

Program de studii
universitare avansate

Din care

Total

Granturi doctorat
Taxe studii

780 lei
Total cercetare

16.780 lei

Taxă
prelungire/înrerupere
Granturi doctorat
Taxe studii
Taxe
prelungire/întrerupere
Total regie

2.250 lei

TOTAL CHELTUIELI 170.204 lei

