
TABĂRĂ DE VARĂ LA MARE ! 

“BIOLOGIA ÎN TEREN”  

 APLICAȚII PRACTICE PENTRU STUDENȚI NATURALIȘTI 

AGIGEA, 1 – 6 septembrie 2021 

O OFERTĂ DE NEREFUZAT ! 

 

Dragi studenți,  

Răspundem dorinței voastre de a avea experiențe de practică și în mijlocul naturii și vă propunem să 

participați la o tabără gratuită la Stațiunea biologică marină “Prof. dr. Ioan Borcea” de la Agigea, 

dedicată investigării diversității biologice în raport cu caracteristicile mediului abiotic și impactului 

antropic. 

Cazarea, masa (pe durata a 5 zile) și transportul (de la gara Constanța la Agigea și retur, precum și de 

la Agigea la Delfinariu - Constanța și retur) vor fi asigurate din fondurile proiectului extracurricular al 

Facultății de Biologie (Biologia în teren – aplicații practice pentru studenți naturaliști), prin finanțare 

de la Ministerul Educației și cercetării, conform adresei nr. 4568 din 24.03.2021.  

Numărul de locuri este limitat: 50 

Un număr de 3 cadre didactice dedicate vă vor însoți pe durata celor 5 zile de tabără! 

Perioada de înscriere on-line: 10.07.2021 – 31.07.2021  Formular înscriere 

Date de contact: ciprian.manzu@uaic.ro; costin_zoo@yahoo.com; cnaela@uaic.ro;  

Activitățile propuse:  

În pachetul de bază (gratuit):  

- vizitarea Rezervatiei de Dune marine de la Agigea (jud. Constanta) 

(https://peterlengyel.wordpress.com/2011/10/01/dunele-marine-de-la-agigea/, 

https://statiunea-agigea.uaic.ro/ );  

- participarea la activitățile Statiei de inelare a păsărilor de la Agigea (https://statiunea-

agigea.uaic.ro/index.php/agigea-ringing-station/);  

- vizitarea Delfinariului din Constanta (https://www.delfinariu.ro/). 

În pachetul suplimentar (contra cost): 

- excursie itinerantă 1, pe traseul Agigea – Jurilovca (Capul Dolosman) 

(https://peterlengyel.wordpress.com/2011/09/29/capul-dolosman/ ) – Enisala 

(https://discoverdobrogea.ro/cetatea-enisala-fortareata-medievala-care-atrage-multi-

turisti-in-dobrogea/ ) – Murighiol 

(https://peterlengyel.wordpress.com/2011/11/12/rezervatia-biosferei-delta-dunarii/ ) – 

Babadag (https://peterlengyel.wordpress.com/2011/12/26/padurea-babadag-dobrogea/ ) – 

Vadu (https://peterlengyel.wordpress.com/2011/11/04/grindul-chituc/ );  
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- excursie itineranta 2: Agigea – Cheile Dobrogei 

(https://peterlengyel.wordpress.com/2011/12/30/cheile-dobrogei/ ) 

Pentru cele doua excursii suplimentare, participarea este opțională, costurile estimate la acest 

moment fiind de cca. 80 RON de persoană.  

Precizam că traseele propuse pot suferi modificări (în sensul menținerii acelorași obiective, dar cu 

distribuție diferită pe cele două zile). De asemenea, rețineți faptul că pretul este orientativ, el 

depinzând atât de fluctuațiile de preț pentru închirierea mijloacelor de transport, cât și de numărul 

de persoane participante.  

Atenție!!!! Costurile de deplasare de la localitatea de domiciliu până la Constanta și retur, revin în 

sarcina participanților! 
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