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PROCEDURA DE FUNDAMENTARE  
  
a valorii prestatiilor pentru remunerarea activitat ilor in regim de plata 

cu ora in cadrul Şcolii doctorale de BIOLOGIE 
pentru anul universitar 2016-2017 

 
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 Regulamentului 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 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. 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 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 2016” din 
23.09.2016, domeniul de finanţare D2, la valoarea de 25.300 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 2016-2017. 

Pe baza acestor surse de venituri şi a categoriilor de cheltuieli precizate în OM. 
3530/29.03.2016, anexa nr. 2 la metodologie, se pot repartiza sumele realizate ca venituri în vederea 
susţinerii activităţilor specifice Şcolii doctorale din domeniul Biologieconform cu bugetul de venituri 
şi cheltuieli redat în continuare.  
 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  
al Şcolii doctorale de BIOLOGIE pe anul universitar 2016-2017 

 
1. VENITURI 

1. Venituri doctoranzi subvenţionaţi – 4  doctoranzi subvenționati, alocate conform cu 
OM. 3530/29.03.2016, 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:25.300 lei x 4 drd= 101.200 lei 

2. Venituri doctoranzi cu taxă- 1  doctorand 
          -  1 taxa doctorala (ce include salarizarea conducatorului de doctorat, fonduri de 

cercetare si regia universitatii) 
TOTAL: 5000 lei x 1 drd = 5000 lei 
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TOTAL VENITURI ( granturi doctorale și taxă)= 106.200 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 

41.750 34.068 7682 

2 
Program de studii universitare 
avansate 

Granturi doctorat/ 
Taxe studii 

10.000  81.60 1840 

3 
Program de pregătire 
suplimentar 

Granturi doctorat 4000 3264 736 
Taxe studii - - - 

Total Cheltuieli salariale 55.750 45.492 10.258 

4 
Cheltuieli de cercetare 

Granturi doctorat 23.900 - - 
Taxe studii - - - 

Total Cheltuieli cercetare 23.900 - - 

5 
Regie universitate 

Granturi doctorat 25.300 - - 
Taxe studii 1250 - - 

Total regie 26.550 - - 
Total general cheltuieli 106.200 - - 

 


