
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi: 
 

Alexander Baumgarten tel. 0264/241047 alexbaum7@web.de 
 
Mihai Maga tel. 0722855933 mihaimaga@gmail.com 

 

În atenţia studenţilor anilor I-II 
ai Departamentului de Filosofie din UBB Cluj: 

Prezenţa la conferinţele de la Seminarul de filosofie 
din Valea Lăpuşului poate conta ca practică anuală de 
specialitate, disciplină obligatorie din planul de învă-
ţământ. Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi fost trecuţi pe 
listele de practică înainte de plecare. 
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O rganizat începând cu anul 1995 de 
   A l e x a n d e r  B a u m g a r t e n , 
 conferenţiar doctor al Departa-
mentului de filosofie din Universitatea 
Babeş-Bolyai, Seminarul de filosofie se 
desfăşoară în fiecare an pe frumoasa vale 
a râului Lăpuş, la intrarea în Cheile 
Lăpuşului. Seminarul constă în 
c o m u n i c ă r i  a l e  s t u d e n ţ i l o r , 
masteranzilor, doctoranzilor în filosofie, 
precum şi ale invitaţilor. Seminarul este 
deschis studenţilor în filosofie şi ştiinţe 
umaniste, participarea fiind liberă.   
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Cheile Lăpuşului sunt situate în judeţul Maramureş, în 
aval de localitatea Târgu Lăpuş, între localităţile Ră-
zoare şi Remetea Chioarului. Tabăra noastră se află 
la 4 km mai jos de localitatea Răzoare, la intrarea în 
chei. Până în comuna Răzoare este şosea rutieră, iar 
până la locul de campare este drum de ţară. Accesul 
cu maşina este dificil, dar posibil. 

⇒ autobuzul, din 
Cluj, din autogara de 
lângă gara CFR: în jurul 
orei 15:20 este un auto-
buz spre Târgu Lăpuş. Se 
merge cu autobuzul 
până în comuna Răzoare 
(ultima staţie înainte de 
Târgu Lăpuş); 
⇒ trenul până în 
Gâlgău şi de acolo cu o 
ocazie spre Târgu 
Lăpuş, până în comuna 
Răzoare (aprox. 40 km.); 
⇒ cu un alt mijloc, 

până în Târgu Lăpuş şi de acolo spre Gâlgău 5 kilometri, până în Răzoare. 

Până în comuna Răzoare se poate ajunge cu: 

Hartă rutieră 

În comuna Răzoare se coboară la băcănie. Se merge 
prin spatele băcăniei prin sat în jos, până se ajunge la 
un pod. Se traversează podul şi se merge prin sat, în 
jos, pe firul apei, până se iese din sat. La ieşirea din 
sat nu se merge pe drumul care urcă (spre satul 
Groape), ci pe cel care merge pe lângă râu, prin faţa 
carierei de piatră. Se mai merge aproximativ 20 min. 
în josul râului până la intrarea în defileu (loc cunoscut 
de localnici ca sub groape sau la intrarea în strâmtori). 
Înainte să ajungeţi la tabără veţi mai urca un mic deal, 
deci tabăra nu va fi vizibilă decât când veţi fi coborât 
dealul şi veţi fi ajuns deja. 

seminar 

Seminarul constă din conferinţe ale studenţilor, 
masteranzilor, doctoranzilor în filosofie şi ale unor 
invitaţi. Participanţii care doresc să susţină confe-
rinţe sunt invitaţi să trimită un proiect cu titlul şi o 
descriere de 5-10 rânduri până la 1 iulie organi-
zatorilor. Conferinţele sunt urmate de dezbateri şi 
discuţii. 

În timpul liber se poate face baie în râul Lăpuş, în 
extraordinarul decor al cheilor, se poate pescui (cu 
permis de şes) scobar, mreană şi alte specii de 
peşti, se pot face drumeţii prin chei şi prin satul 
Groape sau se pot vizita oraşul Târgu Lăpuş ori 
Mânăstirea Rohia. Munţii Ţibleş se află nu departe 
de Cheile Lăpuşului. 

Vă rugăm să respectaţi natura şi să păstraţi curăţenia în zona de campare! 

Aveţi nevoie de: 
• cort (sau să vorbiţi cu un coleg care are şi vă poate găzdui, sau să vă 

interesaţi de posibilităţi de cazare la pensiunea din sat); 
• îmbrăcăminte adecvată (atât pentru vreme caldă şi plajă/baie cât 

şi haine de schimb în caz de ploaie); 
• provizii minime de mâncare până la următoarea deplasare în sat; 
• instrumente necesare traiului în natură (lanternă, tacâmuri, vase, 

chitară etc.) 
Se pot găsi: 
• produse alimentare (conserve, mezeluri proaspete, pâine, răcori-

toare etc.) la magazinele din sat; 
• produse alimentare specifice (lapte, ouă, brânză) la localnici; 
• produse nealimentare de strictă necesitate la magazinele din sat; 
• apă potabilă la 50 m. de tabără. 

În locul de campare se poate face plajă, baie, practi-
ca diverse jocuri distractive, iar seara se poate sta, 
cânta şi povesti la un foc de tabără. 


