
 

Expediție în Munții Rodnei  
Practică de vară: Specializarea Geografia Turismului, anul I,  

Perioada: 01 – 07 august 2014 
 

 
 

DATE GENERALE: 
Traseu: Localitatea Șanț (jud. Bistrița –Năsăud) - Complexul turistic Alpina Blazna – Lacul glaciar Lala Mică - Vf. Ineu (2279,2 m) – Vf. Omului 
(2134,7 m) – Vf. Gărgălău (2158,5 m) – Lacul Glaciar Izvorul Bistriței (Știol) – Vf. Galațu (2047,7 m) – Vf. Repede (2074,4 m) – Vf. Buhăiescu Mare 
(2119,2 m) – Vf. Rebra (2225 m) – Vf. Pietrosul Rodnei (2303,2 m) – Vf. Gropilor (2063 m) – Vf. Bătrânel (1709,8 m) – Izbucul Albastru al Izei – 
Localitatea Moisei (jud. Maramureș). 

Durată expediție: 7 zile 
Lungime traseu montan: 65,5 km                                                                                                                     Grad de spectaculozitate: maxim posibil 
Cazare: exclusiv la cort                                                                                                                                       Grad de dificultate traseu: mediu/mare 
Masă: exclusiv la ceaun                                                                                        Condiție fizică necesară: foarte bună – disponibilitate la efort fizic 
Grad de confort: minim                                                                                                                    Condiție psihică necesară: dorin ța de autodepășire 



 



OBICTIVUL GENERAL AL EXPEDI ȚIEI: 
Familiarizarea cu muntele și deprinderea tehnicilor de bază practicate în turismul montan 

 
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Parcurgerea integrală a unui traseu turistic montan. 
2. Deprinderea tehnicilor de bază privind supraviețuirea pe munte. 
3. Deprinderea tehnicilor de bază privind coordonarea unui grup de turiști pe munte. 
4. Deprinderea tehnicilor de bază privind orientarea geografică pe munte. 
5. Cunoașterea geografică a spațiului montan. 
6. Cunoașterea formelor de amenajare și organizare turistică a spațiului montan. 
7. Deprinderea regulilor de bază privind conduita în cadrul unui parc național și protecția mediului înconjurător. 
8. Formarea și consolidarea spritului de echipă. 

 
PROGRAM EXPEDIȚIE: 
 
ZIUA 1.  
Plecare din Cluj-Napoca: ora 600 cu autocarul spre localitatea Șanț, jud. Bistrița-Năsăud – durată călătorie autocar 3 ore,  
Lungime traseu: 150 km. 
Plecare pe traseu: ora 1000 (localitatea Șanț, 600 m alt.) spre TABĂRA I: Colonia minieră Rodna (1250 m alt.). 
Lungime traseu: 8,6 km 
Diferență de nivel: 650 m, 75,5 m/1 km 
Grad dificultate: medie 
Sosire TABĂRĂ I: ora 1700 
Organizare tabără: montarea corturilor, pregătirea cinei, servirea cinei, program liber. 
Vizitare: Complexul turistic Alpina Blazna, exploatarea minieră Rodna 
Componenta didactică și știin țifică:  

- introducere în turismul montan  
- prezentarea generală a Munților Rodnei 
- etapele organizării unei expediții montane 
- riscuri și probleme generale ale practicării turismului montan 
- pregătirea fizică și motivarea psihică a grupului pentru începerea traseului 
- coordonarea ascensiunii și a primei etape a traseului 
- coordonarea organizării taberei și a preparării hranei 
- evaluarea starii fizice și psihice a grupului 
- organizarea pentru înnoptare 
- prezentarea de tehnici privind acordarea primului ajutor 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZIUA 2. 
Plecare pe traseu: ora 1000 (Colonia minieră Rodna -1250 m alt.) spre TABĂRA II: Lacul Lala (2000 m alt.). 
Lungime traseu: 6,5 km 
Diferență de nivel: 750 m, 115,3 m/1 km 
Grad dificultate: medie/mare 
Sosire TABĂRĂ II: ora 1700 
Organizare tabără: montarea corturilor, pregătirea cinei, servirea cinei, program liber. 
Vizitare: Complexul lacurilor glaciare Lala Mare și Lala Mică, Rezervația naturală Bila Lala, Vf Ineu (2279.2 m), peisajul alpin al Munților Rodnei 
Componenta didactică și știin țifică:  

- elemente de potențial și atractivitate turistică a munților înalți 
- organizarea și valorificarea turistică a munților înalți 
- riscuri și probleme specifice ale practicării turismului montan 
- pregătirea fizică și motivarea psihică a grupului pentru continuarea traseului 
- coordonarea ascensiunii și a doua etape a traseului 
- coordonarea organizării taberei și a preparării hranei 
- evaluarea starii fizice și psihice a grupului 
- organizarea pentru înnoptare 

 

 
 
 
 
 



ZIUA 3. 
Plecare pe traseu: ora 900 Lacul Lala (2000 m alt.) spre TABĂRA III: Lacul Izvorul Bistriței (Știol) (1700 m alt.). 
Lungime traseu: 10,5 km 
Diferență de nivel: 579 m, 55,14 m/1 km 
Grad dificultate: medie 
Sosire TABĂRĂ III: ora 1800 
Organizare tabără: montarea corturilor, pregătirea cinei, servirea cinei, program liber. 
Vizitare: Vf. Ineu (2279.2 m), creasta sudică a Munților Rodnei, Vf. Gărgălău (2158,5 m), Lacul Glaciar Izvorul Bistriței (Știol), peisajul alpin al 
Munților Rodnei. 
Componenta didactică și știin țifică:  

- elemente de potențial și atractivitate turistică a munților înalți 
- organizarea și valorificarea turistică a munților înalți 
- riscuri și probleme specifice ale practicării turismului montan în zona alpină 
- pregătirea fizică și motivarea psihică a grupului pentru continuarea traseului 
- coordonarea deplasării pe traseu de creastă 
- coordonarea organizării taberei și a preparării hranei 
- evaluarea stării fizice și psihice a grupului 
- organizarea pentru înnoptare 

 

 
 
 
 



ZIUA 4. 
Plecare pe traseu: ora 800 Lacul Izvorul Bistriței (Știol) (1700 m alt.) spre TABĂRA IV: Lacul Rebra (1920 m alt.). 
Lungime traseu: 15,8 km 
Diferență de nivel: 350 m, 27,5 m/1 km 
Grad dificultate: mare 
Sosire TABĂRĂ IV: ora 1900 
Organizare tabără: montarea corturilor, pregătirea cinei, servirea cinei, program liber. 
Vizitare: Lacul Glaciar Izvorul Bistriței (Știol), creasta centrală a Munților Rodnei, Vf. Galațu (2047,7 m), Vf. Repede (2074,4 m) Lacul Glaciar Rebra, 
peisajul alpin al Munților Rodnei. 
Componenta didactică și știin țifică:  

- elemente de potențial și atractivitate turistică a munților înalți 
- organizarea și valorificarea turistică a munților înalți 
- riscuri și probleme specifice ale practicării turismului montan în zona alpină 
- pregătirea fizică și motivarea psihică a grupului pentru continuarea traseului 
- coordonarea deplasării pe traseu de creastă 
- coordonarea organizării taberei și a preparării hranei 
- evaluarea stării fizice și psihice a grupului 
- organizarea pentru înnoptare 

 

 
 
 



ZIUA 5. 
Plecare pe traseu: ora 800 Lacul glaciar Rebra (1920 m alt.). spre TABĂRA V: Izvorul Albastru al Izei (1020 m alt) 
Lungime traseu: 17,5 km 
Diferență de nivel: 1665 m, 95 m/1 km 
Grad dificultate: mare 
Sosire TABĂRĂ V: ora 1900 
Organizare tabără: montarea corturilor, pregătirea cinei, servirea cinei, program liber. 
Vizitare: Lacul Glaciar Rebra, creasta nordică a Munților Rodnei, Vf. Buhăiescu Mare (2119,2 m), Vf. Rebra (2225,4 m) Lacul Glaciar Buhăiescu, Vf. 
Pietrosul Rodnei (2303 m), peisajul alpin al Munților Rodnei, Vf. Gropilor (2063 m), Vf. Bătrânei (1709,8 m), Izvorul Albastru al Izei 
Componenta didactică și știin țifică:  

- elemente de potențial și atractivitate turistică a munților înalți 
- organizarea și valorificarea turistică a munților înalți 
- riscuri și probleme specifice ale practicării turismului montan în zona alpină 
- pregătirea fizică și motivarea psihică a grupului pentru continuarea traseului 
- coordonarea organizării taberei și a preparării hranei 
- evaluarea starii fizice și psihice a grupului 
- organizarea pentru înnoptare 

 

 
 
 



ZIUA 6. 
Plecare pe traseu: TABĂRA VI: Tabără de 1 zi la Izvorul Albastru al Izei (1020 m alt) 
Lungime traseu: 0 km 
Diferență de nivel: 0 m, 0 m/0 km 
Grad dificultate: 0 
Sosire TABĂRĂ VI: - 
Organizare tabără:-. 
Meniu cină: Ciorbă cu de toate + mamaligă cu slănină și brânză de burduf 
Vizitare: Izvorul Albastru al Izei,  
Componenta didactică și știin țifică:  

- program de refacere a condiției fizice și psihice 
- evaluarea expediție și cunoștințelor dobândite 
- program de agrement 
- foc de tabără 

 
 
 



ZIUA 7. 
Plecare pe traseu: ora 1000  Izvorul Albastru al Izei (1020 m alt) spre localitatea Moisei, jud. Maramureș (700 m alt):  
Lungime traseu: 6,5 km 
Diferență de nivel: 320 m, 49,2 m/1 km 
Grad dificultate: mică 
Sosire Localitatea Moisei: 1600 
Plecare spre Cluj-Napoca – ora estimată sosire 1900 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



ECHIPAMENT OBLIGATORIU: 
 

1. Rucsac de munte mare (50 l): 
 

 

2. Bocanci de munte 

 

3. Sac de dormit gros 

 



4. Izolir 

 

5. 1 cort/4 persoane dublu izolat 

 

6. Geacă de munte impermeabilă 

 

7. Pantaloni de munte 

 



8. Bluză polar 

 

9. Pălărie de soare de munte 

   

10. Veselă de munte 

   

11. Lanternă + baterii 

   



12. Trusă medicală personală 

   

13. Lopată de campanie pliantă 

   

14. Busolă 

   
 
ECHIPAMENT COMPLEMENTAR: 

1. Lenjerie personală pentru 7 zile 
2. Hârtie igienică + șervețele pentru 7 zile 
3. Saci de nailon pentru păstrare haine uscate + depozitare deșeuri menajere 
4. Cremă pentru protecție solară 
5. Sandale de munte 
6. Caiet de practică + pix 
7. Aparat foto 
8. Trusă personală de igienă 
9. Ochelari de soare 
10. Altele 

 
 
 
 



IMPORTANT: 
 
1. Acest tip de program se adresează persoanelor care nu au probleme medicale și sunt capabile de efort fizic mediu-ridicat. 

2. Mâncarea se va sevi în grup, gătită la ceaun conform cu meniului anunțat de către organizatorii expediției. 

3. Produsele necesare pregătirii mâncării se vor achiziționa la comun și se vor distribui uniform în bagajul fiecărui membru al echipei. 

4. Fiecare membru va avea o serie de responsabilități legate de organizarea și derularea expediției. 

5. Pentru înscrierea unui student în cadrul expediției este necesar în primul rând să dispună de echipament precum și de spirit de echipă. 

6. Prioritate în încărcarea rucsacului vor avea lucrurile de strictă necesitate și proviziile alimentare. 

7. În caz de abandonare a unor lucruri din ruxac pe parcursul expediției din motive de greutate acestea vor fi altele decât proviziile alimentare. 

8. Costul participării la expediție pentru fiecare persoană este 180 lei (cuantum destinat achiziționării alimentelor). 

9.  Echipamentul individual se achiziționează pe cont propriu. 

10.  În măsura posibilităților Facultatea de Geografie va susține expedița cu corturi și saci de dormit. 

11. Transportul cu autocarul va fi achitat din fondul Facultății de Geografie ( Cluj-Napoca - până la punctul de plecare în expediței - loc. Șanț, jud. 

Bistrița-Năsăud și de la punctul de sosire - loc. Moisei, jud. Maramureș spre Cluj-Napoca). 

12. Înscrierea în cadrul expediției se realizează la biroul 72 la conf. dr. Vasile Zotic, cu achitarea sumei de 180 lei. 

13. Opțiunea pentru înscrierea în expediție trebuie să fie fermă. 

14. Data limită pentru înscriere în cadrul expediției este 30 iunie 2014. 

15. Înainte de plecarea în expediție vor avea loc două întâlniri preliminare de pregătire. Vor fi anunțate din timp iar prezența este obligatorie. 

16. Înscrierea se va realiza pe principiul primul venit primul servit cu achitarea sumei integrale a costului pe persoană a expediției la înscriere. 
 
 

DACĂ IUBEȘTI MUNTELE ȘI VREI SĂ-ȚI CUNOȘTI LIMITELE, 
 

TE AȘTEPTĂM CU DRAG!  
 
 

Coordonatori expediție: 
 

Conf. dr. Vasile ZOTIC 
 

Șef lucr. dr. Viorel PUIU  


