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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

 

 

 

 

 

Nr. 12706 / 12.10.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea scenariului de desfășurare a activităților didactice  

în cadrul Facultății de Drept 

 

 

 Având în vedere Ordinul comun nr. 5 338/2015/2021 al Ministrului Educației și 

Ministrului Sănătății, Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 10 753/14.09.2021,  

nr.11 214/20.09.2021 și Hotărârea Senatului universitar nr. 117/23.09.2021, 

 Ținând cont de Hotărârea Consiliul Facultății de Drept nr. 660/12.10.2021, 

 Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în urma 

votului electronic din data de 12 octombrie 2021, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea scenariului de desfășurare a activităților didactice de 

la master, specializarea Ştiinţe penale şi criminalistică, în perioada 12-24 Octombrie 2021, 

din față în față (scenariul 1) în online (scenariul 3). 

Art. 2. Se aprobă modificarea scenariului de desfășurare a activităților didactice 

pentru cursul Terminologie juridică în limba maghiară, anul I, în perioada 12-24 

Octombrie 2021, din față în față (scenariul 1) în online (scenariul 3). 

Art. 3. Se aprobă continuarea activității didactice cu prezență fizică pentru studenţii 

anului III din grupele 309 şi 313 cu respectarea art. 4. din Hotărârea senatului universitar 

nr. 117/23.09.2021: „studenții asimptomatici vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 

pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare 

precum și studenții asimptomatici care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile 

de la data testului pozitiv”, în perioada 12-24 Octombrie 2021. Ceilalți studenți vor 

participa la activitățile didactice cu grupele online. 
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Art. 4. Se aprobă continuarea activității didactice la cursurile obligatorii cu 

prezență fizică pentru studenţii anului I cu respectarea art. 4. din Hotărârea senatului 

universitar nr. 117/23.09.2021: „studenții asimptomatici vaccinați împotriva virusului 

SARS-CoV-2 pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare precum și studenții asimptomatici care au fost confirmați pozitiv pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult 

de 14 zile de la data testului pozitiv”, în perioada 12-24 Octombrie 2021. Se vor organiza 

câte o întâlnire faţă în faţă și una online sau hibrid. 

Art. 5. Se aprobă continuarea activității didactice cu prezență fizică pentru studenţii 

anului I din grupa 109 cu respectarea art. 4. din Hotărârea senatului universitar nr. 

117/23.09.2021: „studenții asimptomatici vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 

pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare 

precum și studenții asimptomatici care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile 

de la data testului pozitiv”, în perioada 12-24 Octombrie 2021. Ceilalți studenți vor 

participa la activitățile didactice cu grupele online. 

Art.6. Se aprobă continuarea activității didactice pentru studenţii anului III, seria 

2, la cursul Drept civil. Contracte speciale (seria 2), în perioada 12-24 Octombrie 2021, cu 

respectarea art. 4. din Hotărârea senatului universitar nr. 117/23.09.2021: „studenții 

asimptomatici vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut cel puțin 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare precum și studenții asimptomatici 

care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de 

zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv” având în 

vedere că acest curs se desfăşoară hibrid. 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Daniel DAVID 
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