Practică de specialitate Munţii Făgăraş
25 – 28 octombrie 2015

Master anul II: Geomorfologie, Cartografie cu elemente de Cadastru,
Geografie Aplicată și Dezvoltare Regională

- Octombrie 2015Informaţii referitoare la practica de specialitate:
Munţii Făgăraş, 25 – 28 octombrie 2015

În semestrul I al anului II de master, planul de învăţământ prevede o practică
obligatorie de specialitate care se adreseaza studenților programelor de studiu Geomorfologie
și cartografie cu elemente de cadastru și Geografie Aplicată și Dezvoltare Regională.
http://geo.unibuc.ro/201401/planuri_invatamant/master/Plan%20master%20geomorfo
_2013_2014_an_I_II.doc
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.
Ora

Activităţi
Ziua 1 (duminică 25 octombrie 2015)

7.30
9.00 – 9.20
9.50 – 10.10

ACTIVITATEA 1

11.00 – 12.30

13.10 – 15.00

15.20 – 16.40

17.50 – 18.20
20.00 - 20.30

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 Kaufland
Punct de Observaţie 2 - Cetatea Poenari
- Vizitarea cetăţii
- Observaţii asupra Cheilor Argeşului
- Picnic (in functie de conditiile meteorologice)
Punct de Observaţie 3 - Barajul Vidraru
- Observaţii morfodinamice
- Amenajări hidrotehnice
- Schimbări de peisaj introduse de barajul Vidraru
Sosire şi cazare la Cabana Conacul Ursului (cazare in camere duble)
- Prezentarea programului pentru zilele următoare (sala de mese)
- Prezentări de geomorfologie şi geomorfologie aplicată

ACTIVITATEA 2

8.15
8.30 – 9.15
9.15 - 9.30
9.30 – 19.00

Harta geomorfotehnică
- Parcurgerea “Tranfăgărășanului” între Tunel portal sud – Cabana
Capra pentru culegerea de informații tehnice și geomorfologice în
vederea elaborării hărții geomorfotehnice.

ACTIVITATEA 3

ACT
IVIT
ATE
A2

19.00
20.00

ACTIVITATEA 3

Ziua 2 (luni 26 octobrie 2015)
Briefing-ul zilei (sala de mese)
Deplasare cu autocarul până la Bâlea Lac
Echiparea pentru traseul montan
Punct de Observaţie in etajul alpin
Harta vulnerabilității la avalanșe
- Ascesiunea în Șaua Capra pentru culegere de informații în vederea
elaborării hărții vulnerabilității la avalanșe și dezvoltarea infrastructurii
turistice.

9.00

Microhidrocentrale pe Râul Capra
- Vizitarea unei microhidrocentrale
- Modificări morfodinamice
- Impactul asupra mediului
- Conditii de amplasament
- Echilibre si dezechilibre induse de amplasamentul MHC-urilor
Sosire Cabana Conacul Ursului
Discuţii asupra observaţiilor zilei
Ziua 3 (marţi 27 octobrie 2015)
Briefing-ul zilei (sala de mese)

9.15 – 20.00

Activitate de laborator
- descarcarea și gestionarea datelor topografice digitale
- factori restrictivi şi favorabili pentru dezvoltarea infrastructurii în
Munţii Făgăraş, aplicaţii GIS – continuare.
20.00 – 21.00 Prezentarea activităţilor serviciului Salvamont Argeş. Echipament și
tehnici montane (Salvamontist: Bogdan Dinoiu).
21.00
Seară festivă

9.00
9.00 – 15.00

15.30 - 19.00

Ziua 4 (miercuri 28 octobrie 2015)
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
Deplasare spre Bucureşti

ACTIVITATE A 3
– de laborator

ACTIVITATE A 2 – de teren

ACTIVIT
ATE 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! Obligatoriu:
- presupune efort fizic
- bocanci!
- este condiţionată de starea vremii
- 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.
- necesită echipament tehnic (1
Obligatoriu:
laptop/echipă 3 pers)
- laptop (1/ 3 persoane)
- necesită cunoştinţe GIS si de
- caiet şi instrumente de scris
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 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. Conduita universitară este obligatorie!
Pentru pauzele de picnic din timpul deplasărilor trebuie să aveţi: sticlă cu apă/ termos,
mâncare pentru câte 1 zi de efort. 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.

Pentru optimizarea procesului de cazare, va rugam sa completati tabelul urmator pana
la data de 11 octombrie 2015. Cu o saptamana inainte de plecare va avea loc un instructaj de
practica la care vor lua parte toti participantii la aplicatie (data si locul vor fi comunicate in
timp util).
Listă de confirmări:
https://docs.google.com/document/d/1ecwqlOnma-VKIewBrrtLMhSCemWEDmPSZ8Xf06Bft0/edit?usp=sharing
Cost aplicație: 270 lei (costul include cazare in camera dubla si transportul cu
autocarul in toate cele patru zile).

Profesori organizatori:
- Prof. dr. Alexandru Nedelea (mail: alexnedelea10@yahoo.com)
- Lect. dr. Robert Dobre (mail: dobre@geo.unibuc.ro)
- Conf dr. Ionuț Săvulescu (mail: savulescui@yahoo.com)
- Asist. drd. Mădălina Teodor (0722.673.913, mail: mada.teodor@yahoo.com
- Drd. Laurențiu Ilie (0729.568.486, mail: ilie_laurenliuandrei@yahoo.com)
- Drd. Gabriel Stănoiu (mail: stanoiugabi@yaoo.com)

Ziua 1

(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)

Traseu ziua 1

Ziua a 2 a

Traseu ziua a 2-a

