Aplicație practică – Breaza, Sinaia
15 - 16 Martie 2014
Master anul II Studii Avansate în Geografie

Atenție: Aplicația se adresează masteranzilor anului II de la specializarea: Studii
Avansate în Geografie în vederea obținerii notei pentru ”Practica de specialitate” de pe
semestrul I al anului II (prevăzută în planul de învățământ
http://geo.unibuc.ro/planuri_invatamant.html).
În limita locurilor disponibile sunt bine primiți și alți doritori.
Aplicația nu este obligatorie însă cei care nu participă la programul acesteia, vor trebui
sa efectueze un stagiu de practică într-o instituție de stat sau privată, cu activitate specifică
masterului, agreată de către Facultatea de Geografie. Acordul între instițutie și facultate se va
face de către masterand (documentele necesare efectuării practicii la instituții/firme se pot
descărca de pe pagina faculății: http://geo.unibuc.ro/practica.html - Acte acord colaborare –
practică instituţii).
Aplicația are ca scop identificarea, cartarea si cartografierea proceselor de versant ce
afecteaza areale antropizate din localitatile Breaza, Nistoresti, Comarnic și Sinaia.
Nr.

Ora

1

6.35

2

9.00

3

9.30

4
5

10.00
11.00

Desfasurator
Observatii
SÂMBĂTĂ 15 MARTIE
Deplasare cu trenul Regio 3001 pe ruta Bucuresti (6.32) – Pret intreg 19 lei
Breaza h.c. (sos. 9.17) www.infofer.ro
Pret redus 9.5 lei
Atentie: Biletele de tren se vor procura pentru distanta
Bucuresti – Sinaia facandu-se intrerupere la statia Breaza
Deplasare pe traseul halta Breaza – Orasul Breaza –
Alunecarile de pe Strada Miron Caproiu
Prezentarea materialelor și instrumentelor utilizate în cartarea
geomorfologică
Cartarea unui torent (torentul din zona gării)
Pauza de pranz în centrul orașului

6

12.30

Cartarea alunecarilor în echipe de câtee cinci studenți

7

14.30

Necesare
carioci
și
creioane
colorate.
Carnetel de teren. GPS
(cine detine), aparat foto.
Deplasare în albia Prahovei, la baza versantului drept pe Deplasare se va face pe

traseul Breaza – Nistorești – stația CF Breaza Nord
8

16.14

9

17.30

Deplasare cu trenul Regio 3003 pe ruta Breaza Nord (16.14) –
Sinaia (16.43) www.infofer.ro
Cazare la Hotel Riviera (cartier Cumpatu – Sinaia), în camere
cu 2 locuri
www.rivierahotel.ro

10

18.00

Program liber

drum forestier și nu
implica efort fizic susținut

DUMINICĂ 16 MARTIE
11
12

8.30
9.07

Deplasare pe traseul Hotel Riviera – Gara Sinaia
Sau deplasare cu taxiul pe ruta Sinaia – Poiana Țapului

13

9.30

Traseu de ascensiune
usor, timp de parcurs 2
ore,
marcaj:
punct
galben.

14

11.30

Deplasare și observații pe traseul Poiana Tapului – Poiana
Stânii
Atentie: traseul se va desfaura foarte probabil în condiții de
iarnă (zapadă) – bocanci, mănuși, căciulă obligatorii!
Observații asupra Vaii Prahovei și a Munților Baiului și Bucegi
de la Stânca Frantz Josef
Masa de pranz – Restaurantul MAPN Furnica
Deplasare spre București cu trenul ruta Sinaia – București Nord
Regio - 14.57, Regio - 16.56, IR 1746 – 17.23, Regio 3008 –
17.46, IR 1582 – 18.12
Atentie din data de 15 decembrie intra in vigoare noul mers al
trenurilor!

Bilet intreg IR 37 lei
Bilet redus IR 18.5 lei
Pret intreg 19 lei
Pret redus 9.5 lei
Pentru alte variante de
deplasare, consultati
www.infofer.ro
www.regiotrans.ro

13.00
15

16.56
Sau
17.23
Sau
17.46
Sau
18.12

Pret: 5 lei

Preturi forte mici

Pentru buna desfășurarea a aplicației va fi nevoie de:
 Echipament de teren adecvat conditților de iarnă (și echipament de schimb) – haine
groase (impermeabile / windstopper), mănuși, căciuli, ghete sau bocanci si neaparat
rucsac (nu troler, geanta etc)!!
 Carnetele de notițe, creioane colorate, cameră foto (optional), GPS (optional)
 Buna dispozitie!
Sfaturi utile:
 Unitatea de cazare are un restaurant la care se “manaca bine”
Va rugăm să completați lista de prezența de la linkul:
https://docs.google.com/document/d/11U7puTLhgwoIPrKSH2mXpcQcb0XeD28PynRiUqgEcI/edit?usp=sharing
Pentru alte informatii:
Lector dr. Robert Dobre – tel. 0741.699.796; e-mail: dobre@geo.unibuc.ro
Lector dr. Ionuț Săvulescu - 0723.268.926, e-mail: savulescui@yahoo.com
Drd. Madalina Teodor – tel. 0722.673.913, 0755.093.843; e-mail: mada.teodor@yahoo.com

