Practică de specialitate Munţii Făgăraş
24 – 27 octombrie 2013

Master anul II: Geomorfologie, Cartografie cu elemente de Cadastru

- primul anunț -

- Octombrie 2013-

Informaţii referitoare la practica de specialitate:
Munţii Făgăraş, 24 – 27 octombrie 2012
În semestrul I al anului II de master, planul de învăţământ prevede o practică
obligatorie de specialitate.
http://geo.unibuc.ro/planuri_de_invatamant/Master/master_geomorfo_2012_2013.pdf
Practica se va organiza în zona Munţilor Făgăraş, cu cazare la Cabana „Conacul
Ursului” (http://www.conacul-ursului.ro/) partea Argeşană a Transfăgărăşanului.
Atentie: Aplicatia nu este obligatorie insa cei care nu participa la programul acesteia,
vor trebui sa efectueze un stagiu de practică de teren agreat de conducerea departamentului de
Geomorfologie, Pedologie, Geomatică.
Activităţi

Ora
Ziua 1
7.00
8.30 - 8.50
9.20 – 9.40

ACTIVITATEA 1

10.30 – 12.00

12.40 – 14.30

14.50 – 15.20

ACTIVIT
ATEA 2

17.20 – 17.40
19.30 - 20.00

7.15
7.30 – 8.15
8.15 - 8.30
8.30 – 18.00

Plecare – Casa de Cultură a Studenţilor
Oprire staţia de benzină MOL (A1 – Km 80)
Punct de Observaţie 1. (A1 Km 105)
- Dinamica albiei Râului Argeş
- Amplasament autostradă
- Amenajări hidrotehnice
Curtea de Argeş
- Vizitare centru + mănăstire
- Cumparături Supermarket
Punct de Observaţie 2 - Cetatea Poenari
- Vizitarea cetăţii
- Observaţii asupra Cheilor Argeşului
- Picnic
Punct de Observaţie 3 - Barajul Vidraru
- Observaţii morfodinamice
- Amenajări hidrotehnice
- Schimbări de peisaj introduse de barajul Vidraru
Sosire + cazare la Cabana Conacul Ursului
- Prezentarea programului pentru zilele următoare (sala de mese)
- Prezentări de geomorfologie şi geomorfologie aplicată (Prof. Dobre,
Prof. Săvulescu).
Ziua 2
Briefing-ul zilei (sala de mese)
Deplasare cu autocarul până la Bâlea Lac
Echiparea pentru traseul montan
Punct de Observaţie in etajul alpin

18.00
19.00
8.00
8.15 – 9.00

9.00 – 9.30
9.30 – 9.45

ACTIVITATEA 2

9.50 – 10.00

10.45 – 11.00

12.30 – 12.45
13.45 – 14.30

ACTIVITATEA 3

14.30 – 16.00
16.20
17.00 – 19.00

19.00 – 20.00

ACTIVITAT
EA 3

20.00
9.00
9.00 – 15.00

Revenim cu detalii asupra traseului montan în curand
Sosire Cabana Conacul Ursului
Discuţii asupra observaţiilor zilei
Ziua 3
Briefing-ul zilei (sala de mese)
Punct de Observaţie 4 - Microhidrocentrale pe Râul Capra
- Vizitarea unei microhidrocentrale (șef şantier: Ing. Olteanu )
- Modificări morfodinamice
- Impactul asupra mediului
Deplasare cu autocarul până la Cabana Cota 2000.
Punct de Observaţie 8.
- Harta geomorfotehnică a Transfăgărăşanului - prezentare
Punct de Observaţie 10 – Circul Bâlea, Cabana Paltinu
- Potenţialul de dezvoltare al infrastructurii turistice în circul glaciar
Bâlea.
- Observaţii asupra reliefului glaciar şi periglaciar
- Observaţii aupra amenajărilor turistice
- Impact antropic
Punct de Observaţie 11 – Şaua Capra
- Observaţii asupra reliefului glaciar
- Amenajări montane
- Potenţial de dezvoltare a infrastructurii turistice montane
Punct de Observaţie 12 – Vf. Vânătoarea lui Buteanu (2507 m) –
activitate OPŢIONALĂ!
Punct de Observaţie 13 – Lacul Capra
- Observaţii asupra unor amenajări turistice (pretabilitatea reliefului
pentru construcţia unei telecabine, dezvoltarea domeniului schiabil în
Munţii Făgăraş)
- Picnic
Deplasare Lacul Capra – Cota 1800 (Transfăgărăşan)
Sosirea la cabana Conacul Ursului
Activitate de laborator
- Factori restrictivi şi favorabili pentru dezvoltarea infrastructurii
turistice în Munţii Făgăraş, aplicaţii GIS.
Prezentarea activităţilor serviciului Salvamont Argeş. Echipament și
tehnici montane (Salvamontist: Bogdan Dinoiu).
Produse cartografice pentru promovarea spatiului montan (Valentin
Zamora)
Seară festivă
Ziua 4
Briefing-ul zilei (sala de mese)
Activitate de laborator
- Factori restrictivi şi favorabili pentru dezvoltarea infrastructurii
turistice în Munţii Făgăraş, aplicaţii GIS - continuare
- Prezentarea rezultatelor

15.30 - 19.00

Deplasare spre Bucureşti

ACTIVITATE
A 3
– de laborator

ACTIVITATE A 2 – de teren

ACTIVI
TATE A
1

Nr,
Tip

Condiţii de efectuare a activităţilor
Condiţii
- nu necesită echipament special
- nu este condiţionată de starea vremii
- nu presupune efort fizic

Necesar
- deplasare cu autocarul
- caiet şi instrumente de scris

- necesită echipament special montan!
- presupune efort fizic
- este condiţionată de starea vremii

Obligatoriu:
- bocanci!
- rucsac (nu genţi, poşete, trolere)
- haine groase şi impermeabile și
haine de schimb
- şosete groase
- căciulă, mănuşi, fular
- ochelari de soare
- lanternă (de preferat frontală)
Opțional puteţi avea: aparat foto, beţe
de trecking (cine are), parazăpezi.
Obligatoriu:
- laptop (1/ 4 persoane)
- caiet şi instrumente de scris

- necesită echipament tehnic (1
laptop/echipă 4-5 pers)
- necesită cunoştinţe GIS si de
geomorfologie
- nu este condiţionată de starea vremii
- nu presupune efort fizic

Informaţii suplimentare:
Este obligatoriu să ţineţi cont că practica se desfăşoară la munte unde sunt condiţii de
iarnă cu temperaturi foarte scăzute. Este important să vă pregătiţi cu multe haine groase şi
impermeabile şi de schimb (în caz de ninsoare/ploaie)!
Atenție ! În funcție de condițiile meteo, traseele şi programul transmise inițial pot fi
modificate.
De asemenea, activitățile de teren pot fi inlocute cu activități de laborator – aplicații
GIS.
IMPORTANT!!! Deplasarea pe teren se va face pe trasee turistice marcate, cu grad
de dificutate uşor şi mediu. Este important să ţineţi cont că practica se desfăşoară la munte.

Este obligatoriu să aveți echipament montan, haine groase, impermeabile și haine de schimb
(pentru cabana). Conduita universitară este obligatorie!

Pentru pauzele de picnic din timpul deplasărilor trebuie să aveţi: sticlă cu apă/ termos
pt ceai cald, mâncare pentru câte 1 zi de efort (proteine, carbohidraţi, dulciuri, etc). Mâncarea
se va putea procura de la Supermarket la oprirea din Curtea de Argeş. Unitatea de cazare
dispune de restaurant în care se pot consuma produse la comandă.

Profesori organizatori:
- Conf. dr. Alexandru Nedelea (e-mail: alexnedelea10@yahoo.com)
- Lector dr. Robert Dobre (0741.699.796, e-mail: dobre@geo.unibuc.ro)
- Lector dr. Ionuț Săvulescu (0748.839.361, e- mail: savulescui@yahoo.com)
- drd. Mădălina Teodor (0722.673.913, 0755.093.843, e-mail: mada.teodor@yahoo.com )

(Puncte de orientare: Staţia de Metrou Izvor, Fosta Casă Radio, Opera Română. Mijloace de
transport: - metrou: Izvor, Eroilor, Universitate,- troleibuze:79, 85, 86, stația Casa
studenţilor - autobuz: 163, stația Casa studenţilor)

