
1. Vă rugăm să vă exprimați votul cu privire la aprobarea încărcării normelor
cadrelor didactice din cadrul Facultății de Știinte pentru întocmirea Statelor
de funcții, discutată și aprobată în ședința de BCF din data de 10.09.2021.
https://docs.google.com/document/d/1qQ2QEYR0xsF2rs3-7QibL-
C1eYOi8ij9/edit?usp=sharing&ouid=107034685628859689674&rtpof=true&
sd=true
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2. Vă rugăm să vă exprimați votul cu privire la aprobarea Statelor de funcții
pentru anul universitar 2021-2022 (norma de bază, extras plata cu ora,
extras cu posturile propuse pentru a fi scoase la concurs și documentația
aferentă ultimelor). 1. Departamentul de Matematica si Informatica
https://drive.google.com/file/d/10ofdqYeNfm5KMRiRHmjbs-qgp2wmBdWZ
/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets
/d/1K7TSN8Xm5qMqTBwQ9vZfosKUVVYzi-cT/edit?usp=sharing&
ouid=107034685628859689674&rtpof=true&sd=true 2. Departamentul de
Stiinte ale mediului, Fizica, educatie fizica si sport https://drive.google.com
/file/d/1cvcBeXm34607ou16HO2IUtuj-4C45QUF/view?usp=sharing
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3. Vă rugăm să vă exprimați votul cu privire la aprobarea listei titularilor
care vor desfășura activități didactice în cadrul altor instituții de
învățământ superior. https://drive.google.com/file/d
/11vrznYw7dh7XiARhDvbGHwWfJiH_EjMF/view?usp=sharing
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2. Vă rugăm să vă exprimați votul cu privire la aprobarea listei nominale a
cadrelor didactice asociate. https://docs.google.com/document
/d/1fiG4GP0el9LGeuMBU63lqPrXYk9iDGmC/edit?usp=sharing&
ouid=107034685628859689674&rtpof=true&sd=true
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5. Delegarea aprobării Statelor de funcții, a listelor nominale ale cadrelor
didactice asociate și ale titularilor care vor desfașura activități didactice în
cadrul altor instituții de învățământ superior, cu eventuale modificări, în
ședințe de BCF ulterioare.
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