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Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie 
Marină -  GeoEcoMar va participa vineri, 24 septembrie 2010, între orele 14.00-20.30, în 
Parcul Copiilor, la cea de-a şasea ediţie a evenimentului de popularizare a ştiinţei Noaptea 
Cercetătorilor.  

În cadrul acestei manifestări, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 
Geologie şi Geoecologie Marină -  GeoEcoMar va participa cu standul Experimentalia, unde 
tinerii cercetători din institutut vor desfăşura activităţi simple care vor explica procese şi 
fenomene din mediul înconjurător, de cele mai multe ori ignorate, motiv pentru care şi efectele 
lor rămân neînţelese.  

La microscop curioşii vor putea observa proprietăţile rocilor şi mineralelor care le 
alcătuiesc, lupa binoculară va intermedia observarea unor microorganisme fascinante din Marea 
Neagră, expunerea unei carote secţionate va provoca spiritul de observaţie şi logica vizitatorilor 
care vor dori să înţeleagă procesul de sedimentare. Prezentarea unor eşantioane de fosile, 
definirea acestora şi explicarea procesului de fosilizare va clarifica pentru cei interesaţi un proces 
fascinant al geologiei. Experimente simple vor ilustra de ce sunt în stare mineralele: minerale cu 
gust, pietre care plutesc sau care se scufundă, pietre care miros şi pietre care ard, pietre care fac 
spumă, minerale atragătoare...Fiecare experiment va avea un grad sporit de interactivitate şi va 
demonstra utilitatea şi funcţionalitatea mineralelor şi rocilor în viaţa noastră. 

Noaptea Cercetatorilor este o manifestare ce se organizează în fiecare an, începând cu 
anul 2005, în toată Europa, în ultima zi de vineri a lunii septembrie. Scopul acestui eveniment 
este de a realiza un cadru de interacţiune între cercetători şi societatea civilă, de a familiariza un 
public cât mai larg cu specificul activităţii de cercetare şi cu performanţele acestor institute.  
 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină -  GeoEcoMar 
reprezintă un pol de excelenţă în cercetarea domeniului marin, funcţionând ca centru european şi naţional 
pentru realizarea de studii asupra macrosistemelor de tip mare-deltă-fluviu. Infrastructura de cercetare 
modernă, bazată în special pe nave de cercetare, permite abordarea de studii complexe, cu caracter 
multidisciplinar, atât în cadrul programelor naţionale cât şi internaţionale. 
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