TRANSPORT
1. Harta

TRANSPORT
2. Transport în comun
Știm că e mai greu la început. Noi, echipa OSpN, te vom ajuta să ajungi
la facultate. Îți propunem principalele linii de autobuz, tramvai și câteva
numere de taxi. Sperăm să îți fie de folos.
MĂNĂȘTUR
100 Piața Gării - B-dul Muncii
101 Mănăștur - Piața Gării
102 Mănăștur - B-dul Muncii
9 Mănăștur - Piața Gării
1 Mănăștur - Piața 1 Mai
25 Disp. Clăbucet - Disp. Unirii
6 Disp. Clăbucet - Str.A.Vlaicu
7 Disp. Clăbucet - Str.A.Vlaicu
MĂRĂȘTI
4 Str.A.Vlaicu - Piața Gării
6 Disp. Clăbucet - Str.A.Vlaicu
8 Mihai Viteazu - Aeroport
30 Grigorescu - Str.A.Vlaicu

3. Firme de taxi
Nova Taxi - 0264.949
Taxi Daniel de Silver- 0264.947
Diesel Taxi - 0264.946
VIP Nova Taxi - 0264.949
Taxi Clever - doar cu aplicație

GRIGORESCU
26 Grigorescu - B-dul Muncii
27 Grigorescu - Piața Gării
43B Grigorescu - Zorilor
28 Grigorescu - Piața Mihai Viteazu

GHEORGHENI
25 Disp. Clăbucet - Disp. Unirii
3 Str. Unirii - Piața Gării
24 Str. Unirii - Bucium
24B Str. Unirii - Polus Center
ZORILOR
35 Zorilor - Piața Gării
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1. Conducerea facultății de Biologie și Geologie
Decan

Acad.prof.univ.dr. OCTAVIAN POPESCU
Prodecani

Conf.dr. BANCIU HORIA LEONARD

Șef lucr.dr. BEDELEAN HORIA ŞTEFAN
Șef lucr.dr. JAKAB ENDRE
Directori departamente

Dep. de Biologie Moleculară şi Biotehnologie
Şef lucr. dr. KELEMEN BEATRICE SIMONA
Dep. de Taxonomie şi Ecologie
Prof. dr. RAKOSY LASZLO
Dep. de Biologie şi Ecologie (linia maghiară)
Şef lucr. dr. LÁSZLÓ ZOLTÁN
Dep. de Geologie
Prof. dr. FILIPESCU SORIN
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2. Regulamente

Regulamentul poate fi accesat pe adresa:
http://csubb.ro/regulamente/

DESPRE UNIVERSITATEA
BABEȘ-BOLYAI
3. Adrese de interes

Facultatea de Biologie şi Geologie
Str. Clinicilor nr. 5-7

Tel: 0264 431 828

Decanat: Str. Republicii (Gh. Bilașcu) nr.44

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
Str. AranyJános nr. 11

Tel: 0264 591 998

Parcul Babeș (Iuliu Hațieganu)
Str. Pandurilor nr. 7

Tel: 0264 405 367
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Sediul Central Universitatea Babeş-Bolyai
Str. M.Kogălniceanu nr.1

Tel: 0264 405 300

Medicul facultății: Căminul Sport XXI din Parcul Babeş (Iuliu
Hațieganu)
str. Pandurilor nr.7 , parter, Dr. Găbudean Dana, Cabinet P05
Orar:
LUNI şi MIERCURI: 08-13
MARȚI şi JOI: 14-19
VINERI alternativ: 08-13 / 14-19
Pentru a beneficia de servicii medicale gratuite, inclusiv
stomatologice trebuie să deții carnetul de student vizat la zi. În afara
orelor de program, în cazul unor urgențe poți să te adresezi unității
de primiri urgențe (str. Clinicilor nr. 1-3), la clinicile de specialitate sau
la 112.
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4. Facultatea de Biologie și Geologie– Săli
Legendă:
•

AZ-Amfiteatrul de Zoologie

•

Eco 1,2,3- SalaEcologie 1,2,3

•

LFA-Laborator FiziologieAnimală

•

L. Cito- Laborator Citologie

•

AFA- Amfiteatrul Fiziologia Animalelor

Legendă:
•

LZN-Laborator de Zoologia Nevertebratelor

•

SZN- Sala de Zoologia Nevertebratelor

•

L. Histo- Laborator de histologia și anatomia
omului

•

LBG-Laborator de Biologie Generală

•

B2-Sală ecologie

•

L. Hema- Laborator Hematologie

•

LAV- Laborator Audio Video

•

LZV-Laborator de Zoologia Vertebratelor
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Sediul central al Universității Babeş-Bolyai, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1
•

SEP-Sala “Emil Pop”

•

L. Micro- Laborator de Microbiologie

•

LAMP-Laborator de anatomia și histologia plantelor

•

LFP-Laborator de fiziologia plantelor

Grădina Botanică “Alexandru Borza”, str. Republicii nr. 42
•

SGB- Sala Grădinii Botanice

•

LGB (1 și 2)- Laborator Grădina Botanic

5. Cazare
Pentru cazarea în căminele universității cererile se depun până în a
doua săptămână din luna septembrie la Secretariatul facultății sau pe
adresa de email student.bioge@gmail.com.
Pentru studenții care nu prind cămin la prima distribuire… nu-i bai!
Urmăriți pagina Consiliulului Studenților din Facultatea de Biologie şi
Geologie pentru a vedea care sunt perioadele de redistribuire.
Dacă totuşi nu vă doriți opțiunea de cazare în cămin puteți opta pentru
chirie. OSpN vă ajută în acest sens printr-un parteneriat încheiat cu
agenția imobiliară Edil prin care în baza unui cod primit de la noi
beneficiați de o reducere de 10% la comisionul perceput de agenție.
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6. Burse
1. Bursa de merit – Studenții cu media mare (sau medie mare de admitere în cazul
tău), pot beneficia de această bursă. Această bursă se acordă timp de un semestru.
Începând cu semestrul al doilea, dacă ai cea mai mare medie dintre colegii tăi, poți
solicita bursa de performanță.
2. Bursa de ajutor social – Dedicată studenților care au o situație financiară nu
tocmai bună sau o problemă medicală gravă, studenți orfani, cei proveniți din casele
de copii sau plasament familial. Această bursă se acordă timp de un semestru.
3. Bursa specială – Sunt acordate de Universitatea Babeș-Bolyai în 3 categorii –
ştiințifică, sportivă şi cultural-artistică. Această bursă se acordă timp 12 luni, începând
cu anul 2, pe baza unui concurs de dosare organizat la începutul anului universitar.
Pentru a beneficia de aceste burse trebuie să depui cererea / actele necesare dosarului în
termen de 10 zile lucrătoare de la începerea anului universitar.
4. Bursa specială „Merit olimpic internațional” – se acordă studenților de anul 1 care,
în calitate de elevi ai clasei a XII-a , au participat la olimpiadele școlare internaționale
şi care s-au situat pe unul dintre primele 3 locuri, indiferent de disciplina de
învățământ, conform listelor publicate pe site-ul ministerului Educației Naționale la
începutul anului universitar. Această bursa se acordă pe o perioada de 12 luni , inclusiv
în timpul vacanțelor.
5. Bursele Ursus – aceste burse oferite de Ursus Breweries și UBB se adresează
studenților din anul 2 nivel licență (sau 3 la specializările cu 4 ani), respectiv anul 1
nivel master care prezintă rezultate academice deosebite şi o activitate intensă în
beneficiul comunității locale. Cuantumul burselor este de 400 lei/lună şi se acordă
timp de 9 luni.
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7. Biblioteci
Biblioteca Central Universitară
"Lucian Blaga"
Str. Clinicilor nr. 2
Orar : L-V 08:00-15:00
0264 597 092

Biblioteca de Fiziologie
animală
Str. Clinicilor nr. 5-7
0771 358 043
bcu.fizan@ubbcluj.ro

Biblioteca Județeană
"Octavian Goga"
Str. Dorobanților nr. 104
Orar: L-V 08:00-20:00
0264 403 323

Biblioteca de Botanică
Str. Republicii nr. 42
0264 597 092 int. 151
bcubotanica@ubbcluj.ro

Biblioteca de Psihologie şi
științele educației
Str. Clinicilor nr.2 , etaj II
0264 597 092 int. 131
biblpsih@yahoo.com

Biblioteca de Fiziologia
plantelor
Str. M.Kogălniceanu nr.1
0771 320 624
bcu.fixplant@ubbcluj.ro

Biblioteca de Chimie şi
Inginerie Chimică
Strada Arany János nr.11
0711 357 240
biblioteca@chem.ubbcluj.ro

Biblioteca de Zoologie
Str. Clinicilor nr. 5-7 et. 1
0264 597 092 int. 153
bcu.zoologie@ubbcluj.ro

Biblioteca de Geologie
Str. M.Kogălniceanu nr.1
0771 415 148
bcu.geologie@ubbcluj.ro

8. Cantine studențeşti
Cantina Haşdeu
Campus Haşdeeu (12:00-20:00 , sâmbăta
12:00-15:00)
Cantina din Parcul Sportiv
Parcul Sportiv Univ. Prof.DR.Iuliu Hațieganu
(luni-vineri :9:30-13:00)
Cantina Studențească Mărăști
Str. Fabricii de Zahăr, Nr.58
Cantina Studențească Observator
Str. Observator, Nr.34

Cantina UTCN
Bulevardul Muncii, Nr.103-105
Restaurant Studențesc USAMV
Str. Moților,Nr.74-76

Restaurant Studențesc UMF
Str. Babeș, Nr.12

Cantina Primăriei
Str. Memorandumului, Nr.10

Studenții UBB beneficiază de o reducere de 20% la mâncarea gătită la oricare dintre cantinele
universității pe baza carnetului de student.
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9. Reprezentant de an
Ce trebuie să faci ?
•
Să informezi studenții despre drepturile lor;
•
Să semnalizezi problemele studenților şi să aduci sugestii pentru rezolvarea
problemelor;
•
Să ajuti la respectarea drepturilor studenților;
De ce să fii reprezentant de an?
•
Membrii unui grup au nevoie de cineva care să-i informeze, să le facă auzite
problemele şi să lupte pentru drepturile lor , adică … să-i REPREZINTE;
•
Îți dezvolți abilitățile de lider.. organizare, prezentare, mediere, etc;
•
Îți extizi rețeaua de contacte sociale;
•
Te implici activ în dezvoltarea Facultății și a Universității;
•
Înveți să te descurci în situații limită;

10. OSpN recomandă
De citit...
Pentru a aduce un plus experienței voastre de student într-ale științei, noi vă
propunem o lista de cărți care să vă ajute sa legați informațiile primite la cursuri, să vă
inspire și să vă stimuleze imaginația și spiritul inovativ.
Charles Darwin – Originea speciilor;

Bryan Sykes – Cele 7 fiice ale Evei

Viața mea

Desmond Morris – Maimuța goala

Spencer Wells – Omul, o aventură genetică Elizabeth Kolbert – A 6a extincție
Jared Diamond – Al treilea cimpanzeu

Richard Dawkins –Ceasornicarul orb;
Gena egoistă;
Freeman Dyson – Originile vieții

J. Craig Venter – O viața descifrată.
Genomul meu : viața mea
Andreas Wagner – Ce nu știa Darwin
Andy Weir – Marțianul
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De utilizat...
•

Anki este o aplicație tip flashcard ce utilizează un algoritm menit să îți ușureze procesul
de învățare pentru viitoarele examene şi nu numai. Față de alte aplicații asemănătoare,
Anki poate fi utilizat şi off-line.

•

Exam Countdown , My Study Life și Student Agenda sunt doar câteva din aplicațiile care
te vor ajuta să îți organizezi eficient timpul astfel încât să te poți pregăti pentru toate
examenele ;)

•

Tomato Timer (https://tomato-timer.com/) și Clear Focus sunt aplicații simple ce le
recomandăm tuturor celor care se plictisesc repede, dar vor să își îmbunătățească
productivitatea din sesiunile de învățare.

•

Nu ești sigur dacă ai identificat corect plantele pentru ierbar? Atunci poți încerca aplicația
PlantNet. Totuși, nu uita să te consulți şi cu îndrumătorii de laborator pentru a te asigura
că rezultatele sunt corecte.

•

Evernote te ajută să organizezi...ei bine, tot ce ai de organizat. De la notițe pentru cursuri
şi liste de cumpărături până la salvarea paginilor web, Evernote este o aplicație indicată
pentru eficientizarea timpului personal, dar şi a proiectelor de echipă.

•

Pentru a te asigura că următoarea sesiune nu devine “stresiune”, îți recomandăm să te
obișnuiești de pe acum să înveți câteva tehnici de relaxare. Aplicații precum Calmși
Breathe2Relax te vor ajuta, iar atunci când te-ai relaxat așa de mult că nu te mai poți
trezi din somn, apelează cu încredere la aplicații precum Alarm Clock Xtreme

•

Habitica este aplicația perfectă pentru cei care vor să își modeleze obiceiurile, dar nu au
motivația necesară. Aplicația îți integrează stilul de viață într-un joc, oferind recompense
și penalizări, în funcție de acțiunile tale din viața de zi cu zi.

•

HiNative este aplicația care vă ajută să vă îmbogățiți vocabularul în peste 100 de limbi
străine (da, ați citit bine!). Și cum știm cu toții cât de importantă a devenit în zilele
noastre cunoașterea limbii engleze, aceasta vă va oferi ocazia să descoperiți termeni de
specialitate.
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De pus bookmark...
•

http://www.ubbcluj.ro/ - Site-ul oficial al Universității Babeș-Bolyai, cuprinde informații
prețioase la nivel de universitate, precum structura (baze sportive, biblioteci, cămine etc.),
lista facultăților din cadrul ei, programe academice, programe de cercetare, taxe etc.

•

http://bioge.ubbcluj.ro/ - Site-ul oficial al Facultății de Biologie și Geologie, menit să vă
îndrume spre tot pachetul de informații necesare unui proaspăt student sau a unui viitor
candidat la studenție. Puteți accesa informații despre istoria facultății noastre, orarele
fiecărei specializări, informații despre cadrele didactice, programe de cercetare şi multe
altele.

•

http://csubb.ro/ - Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai este entitatea
oficială de reprezentare a studenților la nivelul universității. Accesează site-ul consiliului
pentru a fi mereu la curent cu ultimele noutăți relevante pentru mediul studențesc.

•

http://bioge.csubb.ro - Consiliul Studenților din Facultatea de Biologie și Geologie –
structura de reprezentare a studenților de la nivelul facultății noastre.

•

https://www.facebook.com/groups/181009235248919/ - Un grup de facebook creat
special pentru a facilita comunicarea între toți studenții Facultății de Biologie şi
Geologie , fie ei boboci sau veterani. Sfatul nostru e să rămâneți cu ochii pe acest grup,
majoritatea anunțurilor importante legate de facultate şi nu numai se găsesc aici.

•

http://www.ospn.ro/ - Site-ul oficial al Organizației Studenților pentru Natură, ONG-ul
devenit cea mai numeroasă familie a Facultății de Biologie şi Geologie, care vă așteaptă
pe voi, bobocei, cu brațele deschise spre a face fiecare zi a studenției voastre să conteze.
Aici puteți găsi informații prețioase despre tot ce mișună prin facultatea noastră (și nu
vorbim despre nevertebratele noastre preferate), precum şi ce înseamnă cu adevărat să
fii membru în Clanul OSpN.

•

https://www.instagram.com/organizatiastudentilorptnatura/?hl=ro - Cum am putea oare
să uităm de contul de Instagram al Organizației Studenților pentru Natură?
Departamentul nostru de Imagine vă va ține la curent cu ceea ce se petrece atât în
familia noastră cât și în întreaga facultate. So take a look and don’t forget to double-tap;
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•

https://www.facebook.com/OrganizatiaStudentilorpentruNatura/ - Pagina oficială a
Organizației Studenților pentru Natură vă asigură un plus de culoare şi informații
suplimentare din partea tuturor departamentelor.

•

http://my.lovelycharts.com/ - Recomandat pentru organizarea informației sub forma
unor diverse tipuri de diagrame şi hărți cognitive.

•

https://degreed.com - Degreed este o platformă care te ajută să descoperi rapid şi ușor
informații de interes pentru tine, fiind o legătură cu diverse surse de învățare, de la
articole până la cursuri oferite de edX sau Coursera.

•

https://www.quora.com/ - Ai o întrebare sau îți place să oferi răspunsuri? Atunci
comunitatea Quora este potrivită pentru tine, indiferent de domeniul de interes.

•

http://www.goodreads.com/ - Goodreads este o librărie virtuală în care pasionații de
lectură îşi organizează listele de cărți şi discută despre tot ceea ce ține de ele.

•

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - Dacă ai proiecte sau referate, baza de date NCBI este
locul ideal pentru a găsi informațiile științifice de care ai nevoie.
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De știut...
•

În cadrul laboratoarelor veți avea nevoie de halat de laborator - nu uita să îți
achiziționezi unul

•

Vei avea nevoie de carnetul de student şi legitimația de transport. Carnetul de student şi
legitimația se vizează anual.

•

Studenții la buget beneficiază de transport gratuit pe două linii la transportul în comun,
în timp ce studenții în regim cu taxă beneficiază de o reducere de 50%.

•

Pentru a beneficia de gratuitate pentru transport, trebuie să deții un anumit tip de card:
OMNIPASS (eliberare gratuită); STUDCARD, ISIC (taxă anuală) etc.

•

Cererile de acordare a reducerii de taxă de școlarizare (pentru nivel licență, învățământ
cu frecvență) se depun la secretariatele facultăților;

•

Cadrul didactic examinator va motiva studenților nota acordată, în cazul în care există
solicitări în acest sens, iar studenții o pot contesta în 48 ore de la afişarea notei pe
ACADEMIC INFO;

•

Studenții se pot prezenta la examene de mărire a notei, nota modificându-se numai
dacă este mai mare decât cea obținută anterior;

•

Studenții au dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic şi acces la
toate materialele didactice necesare în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe
site-ul facultății;

•

Pentru fiecare disciplină, din sesiunea de examene, se prevăd cel puțin 2 date pentru
examen în acea sesiune;

•

Studenții au dreptul să se prezinte într-o sesiune de restanțe la un număr de examene
de mărire a notei egal cu numărul examenelor promovate în acel semestru;

•

http://academicinfo.ubbcluj.ro/info/ Această platformă îți permite să îți verifici notele, să
îți completezi contractul de studii, să acorzi la finalul semestrului note profesorilor sau
să îți accesezi emailul generat automat pe domeniul universității.

•

Acceptarea studentului la examene este condiționată de respectarea obligațiilor
referitoare la prezența la seminarii , laboratoare şi cursuri practice;
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Hai să ne cunoaștem!

Noi suntem OSpN!
Am apărut acum 10 ani în minunata noastră facultate şi ne-am menținut, am crescut,
ne-am dezvoltat, distrat şi am legat prietenii de viață. Organizația este formată din
voluntari din cadrul Facultății de Biologie şi Geologie şi nu numai, un grup de tineri
entuziaşti, deschişi către diversitate. Deoarece vrem să oferim voluntarilor noştri un loc
prielnic dezvoltării personale şi profesionale, organizația este structurată în patru
departamente după cum urmează:
•

Departamentul de Imagine - responsabil de comunicarea externă, realizarea
materialelor şi campaniilor de promovare a diverselor proiecte.

•

Departamentul de Proiecte - responsabil de scrierea, monitorizarea şi aplicarea pe
diverse linii de finanțare a proiectelor.

•

Departamentul de Resurse Umane - responsabil de stabilirea şi consolidarea relațiilor
dintre membrii organizației, organizarea training-urilor şi workshop-urilor.

•

Departamentul Științific-Educațional - responsabil de elaborarea şi implementarea
proiectelor dedicate domeniului ştiințific (simpozioane, conferințe ș.a.) sau educațional
(QuizLab). De asemenea, acest departament este responsabil de tehno-redactarea
revistei organizației BIO-ME.
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Părem plictisitori?! Încă nu ai văzut nimic!!

Ce facem noi?
•

Organizăm diverse evenimente și proiecte: Treasure Hunt, concerte caritabile de
colinde, Luna experimentelor, Zilele facultății, Schimburi de experiență cu facultățile de
biologie din Iași și București ș.a.

•

Călătorim împreună ori de câte ori avem ocazia: București, Iași, Poarta Apusenilor,
Cheile Turzii, Cheile Tureni...și mai urmează.

•

Mergem în diverse tabere sau la fel de fel de training-uri de formare.

•

Scriem proiecte și le aplicăm pe linii de finanțare.

•

Ne distrăm împreună: Party OSpN, Grătar (dispunem de un adevărat Master chef),
activități de teambuilding.

Dar cel mai important e faptul că prin toate aceste activități pe care noi le realizăm, reușim
să scoatem tot ce este mai bun, ne descoperim talente și ne consolidăm caracterul.
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Vrei sa te acomodezi şi să legi noi prietenii? Hai că-ți spunem noi cum!

Ai ocazia să faci parte din cel mai special CLAN, FAMILIA OSpN.
Ce trebuie să faci?
E simplu... trebuie doar să-ți dorești ca experiența ta de student să fie unică şi să
urmăreşti pagina de facebook a Organizației Studenților pentru Natură (OSpN) pentru a te
putea înscrie la recrutări (au loc la începutul fiecărui semestru universitar).
Ce presupune?
Pentru a putea fi voluntar în OSpN trebuie să fii o persoană care-şi dorește să evolueze,
să fii o persoană implicată şi plină de entuziasm şi, nu în ultimul rând, să-ți dorești să te
distrezi. Nu-i greu, aşa-i?

TIMP LIBER
1. Activități
Câte zile, atâtea activități! Fie că e vorba de o expoziție de artă sau un festival de muzică,
întotdeauna vei găsi ce să faci în Clujul ăsta mare!
Uite câteva din numeroasele activități la care poți participa:
La nivelul facultății noastre:
•

Conferințele de joi: conferințe ce au loc o dată la 2 săptămâni, pe diverse teme
organizate de Facultatea de Biologie şi Geologie.

•

Săptămâna bobocului: o oportunitate perfectă de a-ți cunoaşte colegii, şi nu numai.

•

Balul bobocilor: nu trebuie explicat, nu?

•

Luna experimentelor: timp de o lună sunt făcute experimente ştiințifice în diverse zone
ale facultății.

La nivel local:
•

Noaptea muzeelor

•

Noaptea şi ziua porților deschise la Teatrul Național Cluj-Napoca

•

ZIOA- Ziua Interacțiunii Om-Animal

•

The Color Run

•

Crosul de noapte

•

Marşul bicicliștilor clujeni

•

Party-uri tematice de toate felurile

•

Diverse târguri: ale universităților, ale angajatorilor, handmade, de cărți, etc
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2. Festivaluri
•

Târgul GAUDEAMUS Cluj-Napoca

•

Delahoya

•

Festivalul luminii

•

Colours of Cluj

•

TIFF –Festivalul Internațional de Film
Transilvania

•

Zilele culturale maghiare

•

QuartFest

•

Comedy
Festival

•

CooltUrban

•

Street Food Festival

•

MOX

•

•
•
•
•

Festivalul Internațional
Transilvania

de

Carte

Untold Festival
Jazz in the park
Electric Castle (castelul Banffy)
Zilele Clujului

Cluj

International

3. Teatre si cinematografe
•

Teatrul Național Cluj-Napoca

•

Cinema Victoria Cluj

•

Filarmonica de Stat Transilvania

•

Cinema City Cluj Iulius

•

Teatrul Maghiar de Stat

•

Cinema City Vivo

•

Opera Naţională Română Cluj-Napoca

•

Cinema Florin Piersic

•

Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Film
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4. Muzee
•

Muzeul de artă din Cluj-Napoca

•

•

Parcul Național Etnografic “Romulus
Vuia”

Muzeul Naţional
Transilvaniei

•

Muzeul Zoologic

Muzeul de Farmacie

•

Grădina

•
•

Botanică

de

(Intrare

pentru toți studenții UBB)

Muzeul Etnografic al Transilvaniei
•

Muzeul Mitropoliei Clujului

5. Pe lângă Cluj
•

Muntele Băişoara

•

Laguna Albastră

•

Cheile Turenilor (Cheile Turului)

•

Salina Turda

•

Castrul roman Potaissa (Turda)

•

Băile Cojocna

•

Barajul Drăgan-Floroiu

•

Castelul Banffy

Istorie

a

liberă
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6. Sport
Fotbal - terenuri sintetice
•
Liceul „Brâncuși”
•
Teren Fotbal Sun
•
Teren fotbal Observator
•
Parcul sportiv „Iuliu Hațieganu”
•
Liceul „Gheorghe Șincai”
•
Liceul „Bălcescu”
•
Baza Sportiva IRA
Înot
•
•
•
•
•

Complex natație
Politehnica
Complexul de Natație “Universitas”
Ștrand Clujana
Ștrand SUN

Billiard & bowling
•
Centrul Bowling Beyfin
•
Centrul de Distracţie Multiplex Leul

•

Corner Biliard & Snooker

Baschet
•
Parcul sportiv “Iuliu Hațieganu”
•
Parcul Central
•
Parcul 14 iulie
•
Parcul rozelor
Tenis de masă
•
Multiplex Leul
•
Club Litoral Parcul Rozelor
Tenis
•
Parcul Rozelor
•
Parcul Sportiv “Iuliu Hațieganu”
•
Club Transilvania
•
Enjoy Tenis Cluj
•
Clujana Tenis
•
Clujana

7. Localuri
Când alegi un local unde să-ți petreci timpul, criteriile de bază ar fi: Ce vreau să consum? Cu
cine vreau să merg? Ce fel de muzică prefer? Vreau să mă relaxez sau să mă distrez?
Sisters - str. Universității
Kafea - str. Bogdan Petriceicu Hașdeu
5 to go - str. Moților
Teo's Cafe - str. Memorandumului
Urania Cafe - str. Horea
Samsara Chillout Teahouse - str. Racoviță
Shadow bar - str. Vasile Goldiș
Zorki Photo Cafe - str. Ion Rațiu

Hard - str. Republicii
Shto college bar - str. Memorandumului
Londoner Pub - str. Emile Zola
Atelier Cafe - str. Memorandumului
Flying Circus - str. Universității
The Shelter - Piața Unirii
Euphoria Music Hall - Calea Mănăștur
Caro Club - Piața Muzeului

