
TULCEA
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

FILIALA  SGR TULCEA

ORGANIZEAZĂ

CONFERINȚA  NAŢIONALĂ  ANUALĂ  A  SOCIETĂȚII  DE GEOGRAFIE  DIN  ROMÂNIA
Tulcea, 29 mai - 1 iunie 2014

COMITETUL DE ORGANIZARE

• Prof. Gheorghe Băisan, inspector de geografi e, preşedintele fi lialei 
“C. Brătescu”  Tulcea a SGR

• Prof. Gheorghe Oancea, Şcoala Gimnazială “C. Găvenea” Tulcea
• Prof. Gabi Mariana Costache, Col. “A. Saligny” Tulcea
• Prof. Daniela Anca Radu, Col. Dobrogean “S. Haret” Tulcea
• Prof. Nela Mitrea, Şcoala Gimnazială “Al. Ciucurencu” Tulcea
• Prof. Daniela Sandu, Şcoala Gimnazială “Elena Doamna” Tulcea
• Prof. Constantin Popescu, Şcoala Gimnazială Sarichioi
• Prof. Vasile Marcel Stoenică, Şcoala Gimnazială Jurilovca
• Ing. Dumitru Caimacan, Şcoala Gimnazială Sarighiol de Deal
• Prof. Niculae Antonescu, Şcoala Gimnazială “I. Neniţescu” Tulcea
• Prof. Mariana Pavel, Lic. de Arte “G. Georgescu” Tulcea

COMITETUL DE COORDONARE

• Ing. Lucian Eduard Simion, Prefectul judeţului Tulcea
• Ing. Horia Teodorescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea
• Dr. ing. Constantin Hogea, Primarul municipiului Tulcea
• Prof. univ. dr. Mihai Ielenicz, președinte SGR
• Academician Dan Bălteanu, director, Institutul de Geografi e
• Dr. Costin Diaconescu, secretar general SGR
• Prof. Dumitru Damian, Inspector Şcolar General
• Prof. Gheorghe Băisan, inspector de geografi e, 

preşedintele fi lialei “C. Brătescu” Tulcea a SGR

ISJ Tulcea: 0240-515.771; fax: 0240-511.886
Adresa ofi cială pentru corespondenţă: conferintasgr.tl@gmail.com

prof. Gheorghe Băisan: 0745.356.995; 
inf. Camelia Babuşcă: 0746-016843;
prof. Nela Mitrea: 0724-340843; 
prof. Lavinia Dobre:0743-175172; 

Notă! 
Participanţii  la Conferinţa Naţională Anuală a SGR benefi ciază de transport gratuit 
pe liniile de transport în comun, pe toata durata manifestării. 
Legitimarea se face cu ecusonul de participant!



Programul complet al Conferinţei Naţionale anuale a  Societăţii de Geografi e din România. Tulcea, 29 mai – 1 iunie 2014 */**

* Taxa de participare de 100 de lei este obligatorie şi se achită  în cont până la 31 aprilie 2015. Taxa include: mapa conferinţei, participarea la lucrările în 
plen şi pe secţiuni, prânzul şi cina festivă din  ziua de vineri 30 mai 2014 şi transportul gratuit pe mijloacele de transport în comun din Tulcea, pe baza ecu-
sonului de participant.

** Cele doua aplicaţii de teren sunt opţionale (45 lei/pers. Delta, respectiv 25 lei/pers. Dobrogea).

9 mai 2014
• Sosirea participanţilor, distribuirea mapelor, ecusoanelor şi  repartiza-

rea la spaţiile de cazare (până la ora 1600);
• Spectacol cultural multietnic (teatrul “Jean Bart” sau piaţa civică, în 

funcţie de vreme) – ora 1730;
• Cina - ora 1930. La internat Colegiu “Anghel Saligny”- inclusă în preţul 

cazării.  Cina la Hotel Egreta*** – 40 lei/pers.

30 mai 2014
• Micul dejun: inclus în preţul cazării, dacă se optează pentru una din 

variantele de cazare recomandate ;
• Deschiderea ofi cială şi comunicări în plen: teatrul “Jean Bart”) – ora 

900;
• Decernarea Premiilor SGR pentru anul 2013 – amănunte 

pe www.geo-sgr.ro 
• Prânz – ora 1300,Palatul Copiilor. Inclus In taxa de participare;
• Comunicări pe secţiuni (Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” şi Muzeul 

de Ştiinţele Naturii: 1430-1830. Ambele locaţii se afl ă pe strada Str. 14 
Noiembrie, faţă în faţă. Inclus în taxa de participare.

• Reunirea în plen pentru concluzii şi redactarea rezoluţiei Conferinţei: 
sala de festivităţi a Colegiului Dobrogean “Spiru Haret”, 1830 

• Cina festivă, ora 1930: Restaurant Hotel Delta, Faleza Dunării. Inclus în 
taxa de participare.

31 mai 2014
• Micul dejun – 0700. Inclus în preţul cazărilor, indiferent de locaţie;
• Aplicaţie (800) în Delta Dunării pe traseul Tulcea – canalul Sireasa - ca-

nalul Şontea – Lacul Nebunu şi retur (interval orar 800-1245); 80 de locuri 
disponibile, în ordinea înscrierilor). Deplasarea se face cu hidrobuzul, de 
la pontonul Europolis (faleză), în dreptul sediului ARBDD;

• Preţ total aplicaţie: 45 lei/pers.
• Prânz: 1300. La internat Colegiu Anghel Saligny. Inclus în costul cazării 

pentru cei cazaţi la internat sau 25 lei/pers. pentru cei cazaţi în alte 
locaţii.

• Aplicaţie (1400) în Pod. Niculiţelului şi Pod. Babadagului pe traseul 
Tulcea – mănăstirea Cocoşu (mica degustare vinicola) – 
Niculiţel  (biserica Sf. Atanasie) – mănăstirea Celic Dere – Babadag 
(Geamia Ali Gaza-Paşa) – Enisala (cetatea 
Heracleea); 

• PICNIC la Enisala (1730): inclus în preţul aplicaţiei. Meniul cuprinde 
mari surprize: preparate tradiţionale aromane din peşte şi miel, stropite 
din belşug cu vin; 

• Ora de întoarcere depinde de durata picnicului (estimare: 2000 - 2100).
• Preţ total aplicaţie: 25 lei/pers.

1 iunie 2014
• Micul dejun: inclus în preţ, la locaţiile de cazare
• Plecarea participanţilor.
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 Cazare la internat: Colegiului “Anghel Saligny”- Tulcea,    
camere de 3-4 paturi,    grup sanitar propriu cu apă caldă,    frigider,    tv. 
(pachet 3 zile: 29,    30 şi 31 mai): 
150 lei/persoană (preţul pachetului include, cronologic, cina din 29 mai, 
micul dejun din 30 şi 31 mai şi 1 iunie şi prânzul din 31 mai).
Astfel, pachetul de 150 lei  la Internat include 3 zile de cazare şi 5 mese!

ATENŢIE! Rezervarea se face prin organizatori!
În prețul pachetului (150 lei) nu este inclusă cina de sâmbătă, 31 mai 2014!
Picnicul oferit în seara zilei de sâmbătă 31 mai 2014, la Enisala, este sin-
gura masă de seară; ea este inclusă în costul Aplicaţiei 2, în Dobrogea! 
Cei care nu merg în această aplicaţie vor servi masa la liber, în Tulcea.

Joi 29 mai 2014
• Cina. Inclus în preţul cazării, numai pentru cei cazaţi la Internat.
• Ceilalţi participanţi, cazaţi în alte locaţii, pot lua masa la Internat, la 

preţul de 25 lei/pers. sau la restaurantul hotelului Egreta, la pretul de 40 
lei/pers. Meniurile sunt fi xe şi au fost agreate de organizatori.

Vineri 30 mai 2014
• Prânz. Restaurant Palatul Copiilor. Inclus în taxa de participare.  
• Cina festivă şi spectacol artistic. Hotel “Delta”, faleza Dunării. Inclus 

în taxa de participare.

Sâmbătă 31 mai 2014
• Aplicaţia 1 în Delta Dunării: 45 lei/pers. Locuri disponibile: 80, în or-

dinea înscrierii.      
• Prânz. Internat Liceul Saligny. Inclus în taxa de participare, numai pen-

tru cei cazaţi la Internat. Participanţii care locuiesc în alte locaţii pot 
servi acest prânz aici contra cost: 25 lei/pers.

• Aplicaţia 2 în Pod. Niculiţelului şi Pod. Babadagului: 25 lei/pers.
• Picnic surpriză la Enisala, inclus în preţul aplicaţiei! 

Duminică 1 iunie 2014
• Mic dejun. Inclus în preţul cazărilor, la cele două locaţii recomandate.

Taxa de participare: 100 de lei/persoana. Include mapa Conferinţei, participarea la lucrările în plen şi pe secţiuni, prânzul şi cina festivă din 30 mai 2014.

Cu numai 320 de lei, un participant care alege cazarea la Internat (150 de lei), optează pentru ambele aplicaţii de teren (45+25 de lei) şi plăteşte taxa de 
participare (100 de lei) va benefi cia practic de toate facilităţile şi tentaţiile Conferinţei: 3 zile de cazare, 7 mese, 1 cină festivă pe faleză, 1 mini-degustare, 
1 picnic la Enisala şi 2 aplicaţii geografi ce de teren (în Deltă şi în Dobrogea).
În plus, în acest preţ sunt incluse de asemenea: mapa Conferinţei, participarea la lucrările în plen şi la cele pe secţiuni.
Pentru ceilalţi paticipanţi, costurile totale sunt în funcţie de opţiunile de cazare şi masă, dar nu vor putea depăşi 500 lei !

*Informaţiile despre Cazare (locaţii şi costuri) au caracter de RECOMANDĂRI ale organizatorilor. Participanţii pot alege însă orice alte variante de cazare 
şi masă, pe cont propriu.

RECOMANDĂRI DE CAZARE

Cazare la hotelul “Egreta” (***), Tulcea
• Cameră single: 95 lei/persoană/zi (mic dejun inclus);
• Cameră cu două paturi: 65 lei/persoană/zi (mic dejun inclus);

ATENŢIE! Rezervarea cazării se face în mod direct şi personal de către 
participanţi la telefon: 0723.190.985 sau 0240.506.250 / fax 0240.506.252
sau e-mail: offi ce.tulcea@unita-turism.ro; www.unita-turism.ro

MESE, APLICATII DE TEREN. Costuri pentru serviciile oferite participanţilor (în ordine cronologică)



TEMATICA SECŢIUNILOR*
1. Geografi e fi zică;
2. Geografi e umană;
3. Geografi a mediului;
4. Geografi e regională;
5. Geografi a şi educaţia prin geografi e în sistemul de învăţământ

* Va fi  organizată o expoziţie de postere dacă vor fi  oferte din partea participanţilor.

LINK-URI PENTRU OBIECTIVELE VIZITATE

Lacul Nebunu (Delta Dunării)
http://ro.wikipedia.org/Lacul_Nebunu

Canalul Sireasa (Delta Dunării)
http://www.youtube.com/watch%Fv%3Dbkx7Ffojnw

Mănăstirea Cocoşu
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhB_XjAhihGw

Biserica Sf. Atanasie Niculiţel
http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/biserica-sfantul -atanasie-niculitel

Cetatea Enisala
http://ro.wikipedia.org/wiki/Enisala-Tulcea

Tulcea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tulcea

Banii, specifi când destinaţia vor fi  viraţi în contul RO43BRDE3709V23721023700, banca BRD fi liala Tulcea, titular Gheorghe BĂISAN. 
Păstraţi documentul de plată!

Înscriere online imediat www.isjtl.edu.ro!! 
Nu uitaţi că pentru aplicaţia din Deltă cu hidrobuzul sunt numai 80 de locuri, disponibile în ordinea înscrierii! 




