Aplicație practică Breaza-Bușteni 12 - 13 Decembrie 2015
Masterul de Geomorfologie anul I
Disciplina Dinamica Versanților

Aplicația are ca scop identificarea, cartarea și cartografierea proceselor de versant ce
afectează areale antropizate din localitățile Breaza, Nistorești, Comarnic, Sinaia și Bușteni.

Nr.

Ora
7.06

9.30
10.00
10.30
11.30
12.00

14.00

16.14

Desfășurător
SÂMBĂTĂ 12 DECMEBRIE
Preț întreg 15,6 lei Pret
Deplasare cu trenul Regio 11031 pe ruta București (7.06) –
redus 9,5 lei
Breaza h.c. (sos. 8.52) www.infofer.ro
(Buc - Bușteni)
Atentie: Biletele de tren se vor procura pentru distanta
Bucuresti – Bușteni facandu-se întrerupere la stația Breaza
Deplasare pe traseul halta Breaza – Orașul Breaza –
Alunecările de pe Strada Miron Caproiu
Prezentarea materialelor și a instrumentelor utilizate în
cartarea geomorfologică
Cartarea unui torent (torentul din zona gării)
Pauza de pranz în centrul orașului
Cartarea alunecărilor în echipe de cate cinci studenți
Necesare carioca și reioane
colorate, carnet de teren,
aparat foto
Deplasare în albia Prahovei, la baza versantului drept pe
Deplasare se va face pe
traseul Breaza – Nistorești – stația CF Breaza Nord
drum forestier și nu implică
efort fizic susținut
Deplasare cu trenul Regio 3005 pe ruta Breaza Nord
(16.18) – Bușteni (16.55) www.infofer.ro

17.30

Cazare la Pensiunea Liziera din Busteni

18.00

Program liber

DUMINICĂ 13 DECEMBRIE
10-16

Deplasare la Predeal, activitate de cartare a presiunii antropice
asupra reliefului în zona Predeal – Cioplea.
Atentie: t Traseul se va desfaura foarte probabil în condiții de iarnă
(zapadă) – bocanci, mănuși, caciulă obligatorii!
17.30

Deplasare spre București cu trenul Regio 3010
Predeal (17.30) – București Nord ( 2 0 . 4 8 )

pe ruta

Traseu ușor

Bileț întreg R 15,6 lei
Bileț redus R 9,5 lei

Pentru buna desfășurarea a aplicației va fi nevoie de:
 Echipament de teren adecvat condițiilor de iarnă (și echipament de schimb) – haine
groase (impermeabile / windstopper), mănuși, căciuli, ghete sau bocanci
 Carnetele de notițe, creioane colorate, cameră foto (opțional), GPS (opțional)
 Buna dispoziție!
Utile:
 Cazare + 3 mese incluse la Pensiunea Liziera din Busteni, în camere cu 2 locuri (11 camere) și 3 locuri (4
camere).
http://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-liziera-busteni.ro.html
Vă rugăm să confirmați prezența prin completarea listei următoare:
https://docs.google.com/document/d/1cVRx6g352aHq24VqOkLvYtFA1mYHQJ835Sw3p7DjSM/edit?usp=sharing
Pentru alte informații:
Lector dr. Robert Dobre (dobre@geo.unibuc.ro)
Conf dr. Ionuț Săvulescu (savulescui@yahoo.com)
Asist drd. Mădălina Teodor (0722.673.913; mada.teodor@yahoo.com)
Drd. Ilie Laurențiu
Drd. Gabriel Stănoiu

