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O R A R U L 
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perioada de studii 05.12.2018 – 21.12.2018 

 

PROFILUL DREPT PUBLIC 

 

Ziua Ora 
Specialitatea –  

DREPT ADMINISTRATIV 

Specialitatea –  

DREPT FUNCIAR ŞI AL MEDIULUI 

Miercuri 

05.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Mari instituţii de drept public  

(Şt. Belecciu) (pr.) 

Prob. actuale  ale legislaţiei funciare şi de mediu  

(I. Trofimov) (pr.) 

Proceduri contravenţionale (I. Trofimov) (pr.) 

Proceduri contravenţionale (I. Trofimov) (pr.) 

Joi 

06.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

16.30 – 17.50 

 

18.00 – 19.20 

Mari instituţii de drept public  

(Şt. Belecciu) (pr.) 

Prob. actuale  ale legislaţiei funciare şi de mediu  

(I. Trofimov) (pr.) 

Concepţii şi tendinţe actuale ale legis. administrative  

(L. Belecciu) (pr.) 

Concepţii şi tendinţe actuale ale legis. administrative  

(L. Belecciu) (pr.) 

Drept internaţional al mediului  

(G. Ardelean) (pr.) 

Drept internaţional al mediului  

(G. Ardelean) (pr.) 

Vineri 

07.12.2018 

15.00 – 16.20 
 

16.30 – 17.50 

 

18.00 – 19.20 

Proceduri contravenţionale (I. Trofimov) (pr.) 

Mari instituţii de drept public  

(Şt. Belecciu) (pr.) 

Mari instituţii de drept public  

(Şt. Belecciu) (pr.) 

Prob. actuale  ale legislaţiei funciare şi de mediu  

(I. Trofimov) (pr.) 

Prob. actuale  ale legislaţiei funciare şi de mediu  

(I. Trofimov) (pr.) 



Luni 

10.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Concepţii şi tendinţe actuale ale legis. administrative  

(L. Belecciu) (pr.) 

Drept internaţional al mediului  

(G. Ardelean) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (pr.) 

Marţi 

11.12.2018 

15.00 – 16.20 
 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Proceduri contravenţionale (I. Trofimov) (sem.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (pr.) 

Miercuri 

12.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Mari instituţii de drept public  

(Şt. Belecciu) (sem.) 

Prob. actuale  ale legislaţiei funciare şi de mediu  

(I. Trofimov) (sem.) 

Proceduri contravenţionale (I. Trofimov) (pr.) 

Proceduri contravenţionale (I. Trofimov) (sem.) 

Joi 

13.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

16.30 – 17.50 

 

18.00 – 19.20 

Mari instituţii de drept public  

(Şt. Belecciu) (sem.) 

Prob. actuale  ale legislaţiei funciare şi de mediu  

(I. Trofimov) (sem.) 

Concepţii şi tendinţe actuale ale legis. administrative  

(L. Belecciu) (pr.) 

Concepţii şi tendinţe actuale ale legis. administrative  

(L. Belecciu) (sem.) 

Drept internaţional al mediului  

(G. Ardelean) (pr.) 

Drept internaţional al mediului  

(G. Ardelean) (sem.) 

Vineri 

14.02.2018 

15.00 – 16.20 
 

16.30 – 17.50 

 

18.00 – 19.20 

 

 

Proceduri contravenţionale (I. Trofimov) (sem.) 

Concepţii şi tendinţe actuale ale legis. administrative  

(L. Belecciu) (pr.) 

Concepţii şi tendinţe actuale ale legis. administrative  

(L. Belecciu) (sem.) 

Drept internaţional al mediului  

(G. Ardelean) (pr.) 

Drept internaţional al mediului  

(G. Ardelean) (sem.) 

Luni 

17.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

 

Mari instituţii de drept public  

(Şt. Belecciu) (pr.) 

Prob. actuale  ale legislaţiei funciare şi de mediu  

(I. Trofimov) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (sem.) 

Marţi 

18.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Proceduri contravenţionale (I. Trofimov) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (sem.) 



Miercuri 

19.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

16.30 – 17.50 

 

18.00 – 19.20 

Mari instituţii de drept public  

(Şt. Belecciu) (sem.) 

Prob. actuale  ale legislaţiei funciare şi de mediu  

(I. Trofimov) (sem.) 

Concepţii şi tendinţe actuale ale legis. administrative  

(L. Belecciu) (pr.) 

Concepţii şi tendinţe actuale ale legis. administrative  

(L. Belecciu) (sem.) 

Drept internaţional al mediului  

(G. Ardelean) (pr.) 

Drept internaţional al mediului  

(G. Ardelean) (sem.) 

Joi 

20.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Mari instituţii de drept public  

(Şt. Belecciu) (sem.) 

Prob. actuale  ale legislaţiei funciare şi de mediu  

(I. Trofimov) (sem.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (sem.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (sem.) 

Vineri 

21.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Mari instituţii de drept public  

(Şt. Belecciu) (pr.) 

Prob. actuale  ale legislaţiei funciare şi de mediu  

(I. Trofimov) (pr.) 

Proceduri contravenţionale (I. Trofimov) (pr.) 

Proceduri contravenţionale (I. Trofimov) (sem.) 
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