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Luna octombrie- sala 307 

 
 
 

L M M J V 
   1 oct. 2 oct. 

5 oct. 6 oct. 7 oct. 18h-20h 
Prof. Bulai 
Răspundere juridică în 
materie de urbanism şi 
planificare teritorial 

8 oct. 16h-20h 
Prof. Bulai 
Răspundere juridică în 
materie de urbanism şi 
planificare teritorial 

9 oct. 

12 oct. 13 oct. 14 oct. 18h-20h 
Prof. Bulai 
Răspundere juridică în 
materie de urbanism şi 
planificare teritorial 

15 oct. 16h-20h 
Prof. Bulai 
Răspundere juridică în 
materie de urbanism şi 
planificare teritorial 

16 oct. 

19 oct. 16.00 -20.00  
Prof. Suditu  
Introducere în dreptul 
urbanismului şi al 
planficării teritoriale 

20 oct. 16h-20h 
Prof. Suditu  
Introducere în dreptul 
urbanismului şi al 
planficării teritoriale 

21 oct. 17h-20h 
Prof. Bulai 
Răspundere juridică în 
materie de urbanism şi 
planificare teritorial 

22 oct. 16h-19h 
Prof. Tofan 
Răspundere juridică în 
materie de urbanism şi 
planificare teritorială 

23 oct. 

26 oct. 16h - 20h 
Prof. Popescu 
Dreptul urbanismului şi 
drepturile omului 

27 oct. 16h - 20h 
Prof. Popescu 
Dreptul urbanismului şi 
drepturile omului 

28 oct.16h - 20h 
Prof. Popescu 
Dreptul urbanismului şi 
drepturile omului 

29 oct. 16h-19h 
Prof. Tofan 
Răspundere juridică în 
materie de urbanism şi 
planificare teritorială 

30 oct. 

 
 



Luna noiembrie- sala 307/UAIM 
 

L M M J V 
2 nov. 18-20 
S CRISTEA –  
Ierarhia actelor normative 
si teoria generala a actelor 
administrative in domeniul 
urbanismului si al planficarii 
teritoriale  

 

3 nov. 4 nov 18 - 20 
S CRISTEA –  
Ierarhia actelor normative 
si teoria generala a actelor 
administrative in domeniul 
urbanismului si al planficarii 
teritoriale  

 

5 nov  6 nov  

9 nov. 16h-20 
 
 B. Suditu  
Introducere în dreptul 
urbanismului şi al planficării 
teritoriale  

 

10 nov. 16h-20 
 
 B. Suditu  
Introducere în dreptul 
urbanismului şi al planficării 
teritoriale  

 

11 nov. 16h-20 
 
 B. Suditu  
Introducere în dreptul 
urbanismului şi al planficării 
teritoriale  

 

12 nov. 16h-20 
 
 B. Suditu  
Introducere în dreptul 
urbanismului şi al planficării 
teritoriale  

 

13 nov. 18 - 20 
S CRISTEA –  
Ierarhia actelor normative 
si teoria generala a actelor 
administrative in domeniul 
urbanismului si al planficarii 
teritoriale  

 

16 nov. 18h30- 
 
 C Sarbu  
Teritoriul şi dezvoltarea 
durabilă  

 

17 nov. 17h30- 
 
 C Sarbu  
Teritoriul şi dezvoltarea 
durabilă  

 

18 nov 18 - 20 
S CRISTEA –  
Ierarhia actelor normative 
si teoria generala a actelor 
administrative in domeniul 
urbanismului si al planficarii 
teritoriale  

 

19 nov. 18-20 
S CRISTEA –  
Ierarhia actelor normative 
si teoria generala a actelor 
administrative in domeniul 
urbanismului si al planficarii 
teritoriale  

 

20 nov. 18 - 20 
S CRISTEA –  
Ierarhia actelor normative 
si teoria generala a actelor 
administrative in domeniul 
urbanismului si al planficarii 
teritoriale  

 

23 nov. 16h-19h 
C Bîrsan  
Răspundere juridică în materie 
de urbanism şi planificare 
teritorială  

24 nov. 16h-19h 
C Bîrsan  
Răspundere juridică în materie 
de urbanism şi planificare 
teritorială  
 

25 nov. 16h-19h 
C Bîrsan  
Răspundere juridică în materie 
de urbanism şi planificare 
teritorială  

26 nov. 16h-19h 
C Bîrsan  
Răspundere juridică în materie 
de urbanism şi planificare 
teritorială  
 

27 nov. 16h-19h 
C Bîrsan  
Răspundere juridică în materie 
de urbanism şi planificare 
teritorială  
 

30 nov.      
 
 
 
 
 
 
 



Luna decembrie- sala 307/UAIM 
 

L M M J V 
 01 dec. 02 dec. 03 dec. 18 - 20 

S CRISTEA –  
Ierarhia actelor normative 
si teoria generala a actelor 
administrative in domeniul 
urbanismului si al planficarii 
teritoriale  

 

04 dec.16 - 20 
S CRISTEA –  
Ierarhia actelor normative 
si teoria generala a actelor 
administrative in domeniul 
urbanismului si al planficarii 
teritoriale  

 

07 dec. 18:30 - 20:30 
C Sarbu 
Teritoriul şi dezvoltarea durabilă  

08 dec. 18:30 - 20:30 
C Sarbu 
Teritoriul şi dezvoltarea durabilă 

09 dec. 18 - 20 
S CRISTEA –  
Ierarhia actelor normative 
si teoria generala a actelor 
administrative in domeniul 
urbanismului si al planficarii 
teritoriale  

 

10 dec. 11 dec. 16 - 20 
S CRISTEA –  
Ierarhia actelor normative 
si teoria generala a actelor 
administrative in domeniul 
urbanismului si al planficarii 
teritoriale  

 

14 dec. 
18:30 - 20:30 
C Sarbu 
Teritoriul şi dezvoltarea durabilă 

15 dec. 16 - 20 
 

16 dec.  
  

  

     
     
     

 


