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Programul Conferinţei Naţionale anuale a Societăţii de Geografie din România. Cluj-Napoca, 16-20 iunie 2016 

*/**/*** 

 

 

   *Pentru înscrierile până în data de 10 mai 2016 - Taxa de participare în valoare de 150 de lei se achită până la 11 mai (inclusiv) 2016.  
** Pentru înscrierile până în data de 25 mai 2016 - Taxa de participare în valoare de 200 de lei se achită până la 26 mai (inclusiv) 2016. 
Taxa include: mapa conferinţei, participarea la lucrările în plen şi pe secţiuni, pauzele de cafea, prânzul şi cina festivă din ziua de vineri (17 iunie 2016) și tur 
ghidat al Municipiului Cluj-Napoca în data de 18 iunie 2016. 
***Aplicațiile de teren sunt opționale: 18 iunie - Aplicaţie pe traseul Cluj-Napoca – Bonţida – Gherla – Nicula – Sic – Cluj-Napoca. Taxă: 100 lei;  
                                                                      19 iunie - Aplicaţie pe traseul Cluj-Napoca – Gilău – Tarniţa – Beliş Fântânele – Huedin – Cluj-Napoca. Taxă: 100 lei; 
18 şi/sau 19 iunie - Aplicaţie off road 4x4. Taxă: 50 de euro/pers., Jeep, 3+1 loc. (Înscrieri doar pentru aplicaţia off road: C. Diaconescu, 0722 559 901) 

 

 

Joi, 16 iunie  
 Sosirea participanţilor 

 
Vineri, 17 iunie – Facultatea de Geografie, UBB 

 8.00 ‐ 9.00  Primirea participanţilor 
 9.00 ‐10.00  Deschiderea oficială  

și Gala Premiilor SGR pentru 2015 
 10.00 -11.00 - Comunicări în plen 
 11.00 -11.30 - Pauză de cafea  
 11.30 -13.00 - Lucrări pe secţiuni 
 13.00 -15.00 - Prânz (catering) 
 15.00 -16.30 - Lucrări pe secţiuni 
 16.30 -17.00 - Pauză de cafea 
 17.00 -18.30 - Lucrări pe secţiuni 
 18.30 -19.00 - Concluzii 
 19.30             - Cina festivă (La restaurantul „Piramida”) 

 
 

Sâmbătă, 18 iunie  
 9.00: Plecare în aplicaţia de teren, pe traseul Cluj-Napoca-

Bonţida-Gherla-Nicula-Sic-Cluj-Napoca (include: transport, 
ghidaj și prânz oferit de organizatori) 

 18.00: Tur ghidat al Municipiului Cluj-Napoca (2-3 ore, pe jos, 
gratuit) 
 

Duminică, 19 iunie 
 9.00: Plecare în aplicaţia de teren, pe traseul Cluj-Napoca-

Gilău-Tarniţa-Beliş Fântânele-Huedin-Cluj-Napoca (include: 
transport, ghidaj și prânz oferit de organizatori) 
 

Sâmbătă, 18 iunie și/sau duminică, 19 iunie 
 La cerere, aplicaţie off road 4x4. Taxă: 50 de euro/pers., 

Jeep, 3+1 loc. (Înscrieri: C. Diaconescu, 0722 559 901; 
costin.diaconescu@cdpress.ro) 

Luni, 20 iunie (zi liberă de Rusalii): 
 Plecarea participanților 



Modalităţi de achitare a taxei de participare 
Plată online pe site-ul conferintei la adresa  

http://geografie.ubbcluj.ro/?page_id=2079 

 
Plată la bancă (Banca Transilvania, 

BCR, BRD, Bancpost) 

Pentru plata taxei de participare la bancă, vă rugăm să specificaţi următoarele: 
- Datele de identificare financiară UBB 
Cod fiscal - CF 4305849 
Cont nr. RO35Trez21620F330500XXXX 
Pentru Facultatea de Geografie, conferinţa GEO 

 
Plată prin mandat poştal 

Pentru plata taxei de participare prin mandat poştal, vă rugăm să specificaţi următoarele: 
- Datele de identificare financiară UBB 
Cod fiscal - CF 4305849 
Cont nr. RO35Trez21620F330500XXXX 
La DESTINATAR specificaţi: Pentru Facultatea de Geografie, conferinţa GEO 

 

 

SECȚIUNI: 
Geografie fizică şi mediu înconjurător 
Geografie umană 
Geografie regională 
Didactica geografiei 

 
TERMENE:  

Până la 10 mai : primul termen de înscriere a participanţilor; Taxa de participare de 150 lei se achită până la 11 mai (inclusiv) 2016. 

Până la 25 mai: al doilea termen de înscriere a participanţilor; Taxa de participare de 200 de lei se achită până la 26 mai (inclusiv) 2016. 

 

Precizări: 

- participarea la aplicaţii este opţională; 

- sumele plătite pentru taxa de paticipare şi pentru aplicaţii nu sunt returnabile, sub nicio justificare, după data de 26 mai; 

- la cerere, se pot elibera facturi fiscale emise de organizatori. Unităţile de cazare eliberează separat facturi fiscale de cazare; 

- Certificatul de susţinere a Comunicării Ştiinţifice va fi înmânat numai participanţilor care au prezentat comunicarea cu care au fost înscrişi în 

program. 



RECOMANDĂRI DE CAZARE (pentru toate recomandările de mai jos, cei interesaţi contactează personal unităţile de cazare sau 
persoana de contact menţionată): 

Hotel Sport ** Cluj-Napoca 
 
Tarife: 150 lei/camera single 
             75 lei/persoană în cameră dublă 
În tariful de cazare, este inclus micul dejun. 
Contact: contact@hotelsportcluj.ro 
                Telefon: 0264 593 921 
 
A fost realizată o rezervare pentru 25 camere, care 
pot fi single sau duble, însă prioritate pentru aceste 
camere va fi până pe data de 25 mai 2016. 

Pensiunea Boema *** Cluj-Napoca 

Tarife: 120 lei/camera dublă 
            90 lei/camera single 
Tariful de cazare nu include micul dejun. 
Acesta costă 12 lei. 
Contact: boemacluj@yahoo.com 
                www.pensiuneaboemacluj.ro 
                Telefon:  0724 599 431 
A fost realizată o rezervare pentru 7 camere, care 
pot fi single sau duble, însă prioritate pentru aceste 
camere va fi până pe data de 25 mai 2016. 

Hotel Universitas *** Cluj-Napoca 

Tarife: 109 lei/noapte/pat în cameră cu 2 paturi 
             153 lei/cameră cu pat matrimonial (al 
doilea mic dejun se plăteşte: 12 lei) 
………….120 lei/cameră cu pat matrimonial (al 
doilea mic dejun se plăteşte: 12 lei) – în Casa de 
Oaspeţi 
Contact: 0264-429788, 429787 
 
Nu s-a realizat o rezervare. Cei interesaţi 
contactează hotelul în cel mai scurt timp. 

 

Internatele unităţilor de învăţământ preuniversitar: 
Camerele sunt de 2-4-6 locuri, cu baie pe hol. Tarife: între 20 şi 30 de lei (fără mic dejun). Pentru cazare, cei interesaţi îl vor contacta pe domnul 
profesor Török Ferencz, inspector de geografie, la telefon 0744 570 194 sau pe e-mail: ferencz@isjcj.ro 

 

Înregistrare online: 
 http://geografie.ubbcluj.ro/?page_id=2079 

 

Şef lucr. dr. Oana-Ramona ILOVAN va confirma personal, pe e-mail, fiecărui participant, primirea înscrierii online (după completarea formularului 

online de înscriere a lucrării/lucrărilor) şi acceptarea prezentării lucrării/lucrărilor (după evaluarea realizată de către comitetul ştiinţific, pe baza 

rezumatului).  

Situaţia înscrierilor (după plata taxei de înscriere) poate fi urmărită aici: http://geografie.ubbcluj.ro/docs/sgr2016/situatia2016.xlsx Această 

situaţie va fi actualizată vinerea, din 2 în 2 săptămâni, în lunile februarie, martie, aprilie. În luna mai, actualizarea va fi realizată în fiecare săptămână, 

vinerea. 

mailto:ferencz@isjcj.ro
http://geografie.ubbcluj.ro/?page_id=2079
http://geografie.ubbcluj.ro/docs/sgr2016/situatia2016.xlsx


TRASEUL APLICAŢIILOR DE TEREN 

 

 

LINK PENTRU OBIECTIVELE VIZITATE:        www.visitclujnapoca.ro 

 

PARTENERI:  

 

 

http://www.visitclujnapoca.ro/

