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Art. 1. Prezenta metodologie se fundamentează pe următoarele acte normative:


Legea nr. 1/2011–Legea Educaţiei Naţionale, art.160, alin.(1), alin. (2), art. 167, alin.



H.G. nr. 681/29.06.2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de

(3);
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.
Art.2. (1) Statul de funcţii la nivelul şcolii doctorale va cuprinde naturile de activităţi
specifice domeniului în care funcţionează şcoala doctorală.
(2) Statul de funcţii al şcolii doctorale va face referire cel puţin la următoarele categorii
de activităţi:
a) conducere doctorat;
b) program de studii avansate bazat pe disciplinele din planul de învăţământ al anului I,
stabilite la nivelul şcolii doctorale;
c) program de pregătire suplimentar individualizat pe student, potrivit opţiunii
conducătorului de doctorat şi doctorandului;
d) comisie de îndrumare;
e) alte activităţi, în condiţiile legii, dacă este cazul.
(3) Modelul statului de funcţii este cel stabilit la nivelul UPIT şi adaptat studiilor
universitare de doctorat;
(4) Normarea activităţilor didactice se face la nivelul studiilor de master (1C - 2,5ore
convenţionale; 1S-1,5 ore convenţionale). Normarea membrilor comisiilor de îndrumare și a
conducătorilor de doctorat se stabileşte de fiecare şcoală doctorală.
Art. 3 (1) Şcolile doctorale îşi vor desfăşura activitatea pe baza bugetelor de venituri şi
cheltuieli proprii.
3

(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli vor fi întocmite astfel încât costul activităţilor
şcoliilor doctorale să fie acoperite din veniturile acestora.
(3) Veniturile şcolilor doctorale se constituie din:
(a) subvenţii anuale – granturi doctorale;
(b) taxe anuale studii de doctorat;
(c) taxe de prelungire studii;
(d) taxe de susţinere publică a tezelor de doctorat;
(e) taxe abilitare;
(f) orice alte surse de venituri, în condiţiile legii.
Art.4 Cheltuielile şcolilor doctorale sunt destinate finanţării activităţilor din cadrul
programelor de studii universitare de doctorat.
(1) Principalele categorii de cheltuieli realizate în cadrul şcolii doctorale sunt:
(a) plata conducere doctorat;
(b) plata program de studii avansate;
(c) pentru disciplinele din programul de pregătire suplimentar;
(d) plata membrilor comisiilor de îndrumare;
(e) plata secretar şcoală doctorală din fonduri de venituri proprii, altele decat cele de la
Art 3, punctele (3), (a) și (b), acolo unde numărul doctoranzilor justifică aceasta;
(f) plata totală/parțială a comisiilor de susţinere publică a tezelor de doctorat in conditiile
legii, din fonduri de venituri proprii, altele decat cele de la Art 3, punctele (3) (a)-(b);
(g) plata totală/parțială a comisiilor de abilitare in conditiile legii, din fonduri de venituri
proprii, altele decat cele de la Art 3, punctele (3) (a)-(b);
(i) plata cheltuieli suportate de angajator - UPIT, raportată la cheltuielile de natură
salarială realizate la nivelul şcolii doctorale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
(j) plata cheltuieli de cercetare;
(k) plata regie UPIT. Cuantumul regiei UPIT din grantul de doctorat este prevăzut în
„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, elaborată anual. Cuantumul regiei UPIT din taxele de studiu şi celelalte taxe
prevăzute în Art3., alin.(3) este de 25% din sumele aprobate anual de Senatul UPIT la
propunerea CSUD.
(2) Orice alte categorii de cheltuieli considerate necesare la nivelul şcolilor doctorale, cu
condiţia legalităţii acestora şi al încadrării în buget.
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(3) Modul de distribuire a veniturilor rezultate din taxele anuale de studii universitare
dedoctorat se stabilește la nivelul fiecărei școli doctorale, prin analaogie cu modul de alocare a
fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară.
Art 5. Cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, inclusiv cele de natură
salarială, se vor realiza potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data efectuării acestora.
Art. 6. (1) Pe baza dispoziţiilor legale în vigoare şi potrivit prezentei metodologii,
aprobată în şedinţa Senatului din data de 14.11.2016, fiecare şcoală doctorală îţi va elabora
procedurile proprii şi va întocmi anual statul de funcţii, bugetul de venituri şi cheltuieli, va stabili
modalităţile de realizare a plăţilor salariale în regim de plata cu ora;
(2) Bazat pe acesta metodologie, procedurile proprii fiecarei scoli doctorale, întocmirea
anuala a statului de funcţii, bugetul de venituri şi cheltuieli, se supun anual aprobării CSUD –
UPIT potrivit Art.19, lit.n) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare
de doctorat în Universitatea din Piteşti.
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