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PROCEDURA DE FUNDAMENTARE
privind Statul de Funcţii al Şcolii doctorale în domeniul MATEMATICĂ
pentru anul universitar 2018-2019
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”, a “Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat
din cadrul IOSUD Universitatea din Piteşti”, aprobat în data de 22.05.2017 de către Senatul
Universităţii din Pitești, a OM. 3047/09.02.2018 - ORDIN al ministrului educaţiei naţionale
privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi
finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul
2018 și a “Metodologiei 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” aprobată în data de 14.11.2016 de către Senatul
Universităţii din Pitești, s-a realizat prezenta notă de fundamentare.
Veniturile Şcolii doctorale sunt constituite din:
- fonduri realizate din subvenţii anuale - granturi doctorale, stabilite prin
OM.3047/09.02.2018 - ORDIN al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea
Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea
suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul
2018, 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 2018-2019.
Pe baza acestor surse de venituri şi a categoriilor de cheltuieli precizate în
OM.3047/09.02.2018, se pot repartiza sumele realizate ca venituri în vederea susţinerii
activităţilor specifice Şcolii doctorale din domeniul Informatică conform cu bugetul de venituri şi
cheltuieli redat în continuare.
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BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al Şcolii doctorale de MATEMATICĂ pe anul universitar 2016-2017
1. VENITURI
1. Venituri doctoranzi subvenţionaţi - 3 doctoranzi subvenționați, alocate conform cu
OM. 3047/09.02.2018, prin:
 3 granturi doctorale (ce includ 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 3 drd= 75.900 lei

2. Venituri doctoranzi cu taxă - 1 doctorand
 1 taxă doctorală (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: 5.000 lei x 1 drd= 5.000 lei
TOTAL VENITURI (granturi doctorale și taxă )= 80.900 lei
2. CHELTUIELI
Nr.
crt.

1
2
3
4
5

Categoria de
cheltuieli

Salarizare conducători de
doctorat și salarizare membrii
comisii de îndrumare
Program de studii universitare
avansate
Program de pregătire
suplimentar

Total
(cheltuiala
salarială)

Granturi doctorat/
Taxe studii

57.675

56.405

1.270

Granturi doctorat
Taxe studii

57.675
3000
3.000
18975
1250
20.225
80.900

56.405
-

1.270
-

Granturi doctorat/
Taxe studii

Total Cheltuieli salariale

Cheltuieli de cercetare

Granturi doctorat
Taxe studii

Total Cheltuieli cercetare
Regie universitate

Din care:
Salarii Cheltuieli
brute
angajator

Sursa de venituri

Granturi doctorat
Taxe studii

Total general cheltuieli

Total regie

-

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

-

-
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PROCEDURĂ DE CALCUL
a cuantumului cheltuielilor prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Doctorale în
domeniul “MATEMATICĂ” pentru anul 2018-2019
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 de cheltuieli:
a) din granturi doctorale/doctorand (conform OM. 3047/09.02.2018, ORDIN al
ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor
bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ
superior de stat din România, pentru anul 2018) – 25.300 lei cu următoarea distribuire

salarială:
Nr.
crt.

Categoria de cheltuieli

1

Plata conducere doctorat, Plata membrii comisie de
îndrumare, Plata program de pregătire bazat pe studii
avansate, Plata program de pregătire suplimentar

2
3

Cheltuieli de cercetare
Regia Universității (25%)
TOTAL

Suma
totală

Contribuţie
angajator

Tarif
brut

17975

395.54

17579.46

1000
6325
25300

22.00
139.18
556.72

978.00
6185.82
24743.28

b) din taxe studii doctorale/doctorand – 5.000 lei cu următoarea distribuire salarială:
Nr.
crt.

Categoria de cheltuieli

1

Plata conducere doctorat, Plata membrii comisie de
îndrumare, Plata program de pregătire bazat pe studii
avansate, Plata program de pregătire suplimentar

2
3

Cheltuieli de cercetare
Regia Universității (25%)
TOTAL

Suma
totală

Contribuţie
angajator

Tarif
brut

3750

82.52

3667.48

1250
5000

27.51
110.03

1222.49
4889.97

Pentru conducere doctorat s-a normat în Ştatul de funcţiuni al Şcolii doctorale cu 0,5 ore
fizice/săptămână/doctorand.
Disciplinele din Programul de studii universitare avansate sunt normate în Ştatul de
funcţiuni al Şcolii doctorale conform numărului de ore de curs şi seminar din Planul de
învăţământ prevăzut în Anexa Contractului de studii al studenţilor doctoranzi. Normarea
activităților didactice se realizează astfel: 1 oră de curs= 2,5 ore convenţională, iar 1 oră de
seminar= 1,5 ore convenționale .
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.
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1. Procedura de plată pentru pentru conducătorii de doctorat
1.1. Pentru conducere de doctorat
Sumele prevăzute în granturile doctorale şi cele rezultate din taxele de studii doctorale se
împart la numărul total de ore convenționale corespunzătore perioadei de 52 de săptămâni a
anului universitar, aferent conducerii de doctorat și comisiilor de îndrumare. Numărul de ore
convenționale pentru conducere de doctorat se determină prin: 0.5* perioada (52 săptămâni)*
numărul de doctoranzi. De asemenea, numărul de ore convenționale pentru comisiile de
îndrumare doctoranzi se determină prin relația: 0.5* perioada (52 săptămâni)*3* numărul de
doctoranzi. Se obține un volum total de or e convenționale anual calculat pe perioada a 52 de
săptămâni pentru 4 studenți doctoranzi în valoare de 416 de ore convenționale, din care 104 de
ore convenționale pentru conducere doctorat și 312 de ore convenționale pentru comisiile de
îndrumare. Se obține suma brută de plată pe oră convenționale pentru conducere doctorat în
valoare de 135 lei/oră convențională.
1.2 Pentru plata conducătorilor de doctorat titulari de discipline în modulul de
pregătire bazat pe studii avansate
Plata conducătorilor de doctorat titulari de discipline în modulul de pregătire bazat pe
studii avansate se realizează pe perioada desfășurării activităților didactice de pregătire avansată
(12 săptămâni) conform planului de învățământ. Ora convențională va avea valoarea salarială
brută în valoare de 60 lei.
1.3 Pentru plata conducătorilor de doctorat titulari de discipline în programul de
pregătire suplimentar
În programul de pregătire al studenților doctoranzi nu se prevede parcurgerea unui modul
de pregătire suplimentar în Contractul de studii doctorale și astfel sumele aferente programului
de pregătire suplimentar se vor aloca pentru plata conducătorilor de doctorat și a comisiilor de
îndrumare stabilite la nivelul Școlii doctorale.
2. Procedură de plată pentru membrii comisiilor de îndrumare
Plata se face pentru maximum 15 comisii de îndrumare pentru fiecare membru în comisii,
pe o perioadă de 52 de săptămâni în regim de plata cu ora, iar normarea se face cu 0,5 ore
convenționale/doctorand, conform Ştatului de funcţiuni al Şcol ii doctorale pentru anul universitar
2018-2019. Suma brută aferentă activităților membrilor comisiilor de îndrumare, în acord cu
modul de calcul prezentat la 1.1, este în valoare de 135 lei/oră convențională .
Prezenta procedură de calcul are la bază Procedura de fundamentare a bugetului de
venituri şi cheltuieli al Şcolii Doctorale de Matematică pentru anul universitar 2018-2019.
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