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1. Foarte frumos, totul este impecabil. Este foarte frumos, vă mulţumim

mult!

2. A fost extraordinar, dar pot spune că m-au impresionat cel mai mult 

iluziile optice. A fost foarte frumos! (Maria - Eliza)

3. A fost foarte frumos! Mi-a plăcut când mi s-a electrizat părul. ☺ (ARY)

4. Ne-a plăcut cel mai mult Bobina Tesla şi bila care electrizează părul 

(n.n.: Generatorul Van de Graaff).  (Raluca)

5. Foarte interesant şi educativ pentru părinţi şi copii! Felicitări pentru idee!

6. O experienţă plăcută, multe lucruri de pus în practică învăţate în timpul 

şcolii şi nu numai . Mi-a plăcut foarte tare!

7. O experienţă foarte plăcută, multe chestii interesante iar ghidul un om 

foarte implicat. Mulţumim. (Raluca şi Ştefi)

8. Mi-au plăcut toate exponatele. Mulţumesc! (Arne, 7 ani)

01.02.2020



1. SUPER TARE :)

2. O experienţă nouă şi frumoasă!

3.Vă felicităm! Mi-a plăcut cel mai mult experimentul lui Nikola Tesla. Toate 

experimentele au fost interesante. (Vlad Căpăţână)

4. Foarte interesant oricând, şi este pentru toate vârstele. Am mai fost şi

încă nu s-a epuizat atracţia şi ineditul. (Gabriel)

5. Mie mi-a plăcut cel mai mult exponatul cu bicicleta cu electricitate.  (Vlad)

6. Mie mi-au plăcut foarte mult experimentele!  (Ina şi Ana)

7. Vă felicităm şi vă încurajăm să încercaţi astfel de activităţi rar întâlnite şi 

interesante pentru mulţi. Baftă multă în continuare!  Mulţumim frumos!

8. O zi perfectă în cadrul acestui atelier care este plin, în sensul cel bun şi 

adevărat, de o energie pozitivă. Energia pozitivă este generată de aceşti 

oameni minunaţi, primitori şi inventivi. Vă mulţumim. Keep walking!

02.02.2020



1. Copiii de la Şcoala Genesis mulţumesc echipei de la Casa Experimentelor 

şi, în mod deosebit ghidului, care i-a impresionat pe copii cu experimentele 

de electricitate. Copiii au avut ocazia să vadă cum se formează un fulger şi

cum se poate descărca energia electrostatică. (Prof. Mirela Pascare)

2. Un loc plăcut, personal amabil şi activităţi atât de  educative pentru copii!  

Vă mulţumim!

3. Am descoperit acest loc prin intermediul Internetului. A fost o adevărată 

aventură, foarte interactivă, amuzantă, instructivă, pentru cei mari şi pentru 

cei mici. Nu simţi când trece timpul. Personalul foarte amabil şi cunoscător, 

răbdător şi amuzant. Recomand cu căldură şi altora, şi voi reveni cu 

siguranţă şi cu alţi prieteni din Franţa! Mulţumim frumos!

03.02.2020



1. Un ”loc de joacă” recomandat atât pentru cei mici cât şi pentru adulţi. 

Personalul este amabil, răbdător şi amuzant, care prin explicaţiile date reuşeşte

să ajute la îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe generale. Mă voi întoarce cu 

plăcere şi cu ceilalţi copii.       Vă mulţumesc!

2.  Încercând să-i astâmpăr curiozitatea nepotului, mi-am regăsit o parte din 

preocupările din anii copilăriei şi ale adolescenţei, prin exponatele care mi-au 

amintit de unele fenomene învăţate în şcoală, de-a lungul anilor. Felicitări pentru 

modul deosebit în care este organizat spaţiul, pentru dotare, precum şi pentru 

comportamentul plin de prietenie al personalului. (Truică Ilie, Craiova)

3. Un loc excelent atât pentru adulţi cât şi pentru cei mici. Experimentele sunt 

amuzante şi interesante, personalul foarte amabil. M-am distrat de minune! 

(Emilian Fuicu şi Alexandra)

4. Un loc excepţional, am fost total fascinat. Peste aşteptări. Voi reveni cu 

siguranţă !                  (Ionuţ Becheanu)

5. Total peste aşteptări, un loc rupt din altă lume. Voi reveni cu drag!

04.02.2020



1. Mi-a plăcut pianul şi atelierul de umbre. Mi-a plăcut 

atunci când mi s-a ridicat părul.

2. Toate experimentele au fost foarte tari! (Sofia)

3. Mi-a plăcut foarte mult la voi, toate experimentele au 

fost foarte tari. O să mă reîntorc cu familia mea! (Maria)

07.02.2020 08.02.2020

1. A fost foarte fain să experimentez teoremele şi

cunoştinţele dobândite la şcoală şi facultate. Aveţi chestii 

foarte creative şi atractive. Vă mulţumim. (Ing. Adina G.)

2. A fost o plăcere deosebită să pot experimenta aceste 

lucruri. Vă mulţumesc. (Naomi G.)



1. Super captivant şi interesant. Uşor de înţeles şi pentru copii şi

interactiv. Vom recomanda. Numai bine!

2. Părerea mea este că locul acesta merită vizitat deoarece este foarte 

interesant, învăţăm multe lucruri noi, experimentăm şi facem 

experimente foarte interesante. Nota 10 Casei Experimentelor . ♥

3. Un loc senzaţional pentru demonstrarea unor experimente. Vă 

mulţumim! 

4. Foarte interesant a fost generatorul electrostatic . Proiectul care m-a 

impresionat cel mai mult a fost ventilatorul care trăgea bila în jos prin 

apă (n.n.: Vârtej în cilindru)

5. Foarte impresionantă a fost Fanta hiperbolică. 

6. A fost foarte interesant! (Vlad, 9 ani)

7. Atât de mult nu am stat decât la Muzeul Brukenthal, în Sibiu! 

8. O experienţă extraordinară, unde te îmbogăţeşti cu multe cunoştinţe! 

Succes în continuare! Mulţumim. (Albert, Iulia, Paul)

09.01.2020



9. Mi-a plăcut globul electric (n.n.: Globul cu Plasmă). (Răzvan, 8 ani)

10. Mi-a plăcut foarte mult traseul încurcat. Nota 10 ☺ (Ade, 10 ani)

11. Cel mai mult mi-a plăcut traseul încurcat. (Ioana, 10 ani)

12. Mi-au plăcut cele cu electricitate şi Patul cu cuie.  (Darius, 9 ani)

13. Mi-au plăcut foarte mult electricitatea şi fulgerul. (Robert)

14. Au fost două ore câştigate. (Adi)

15. Super experimente! Copiii sunt încântaţi, iar adulţii sunt încântaţi

de încântarea copiilor! (Silviu)

16. Mi-a plăcut aici foarte mult! (Matei, 9 ani)

17. Am avut o impresie minunată, cu siguranţă vom mai vizita acest 

loc; mulţumim.

09.01.2020 - continuare



1. Foarte interesant şi captivant atât pentru cei 

mici cât şi pentru cei mari. (2 copii de 6 şi 9 ani)

10.02.2020

12.02.2020

13.02.2020

1. O experienţă inedită pentru copii şi adulţi. Felicitări 

întregii echipe, şi celor care au gândit întregul proiect! 

(Gina)

1. A fost foarte bine. A fost frumos. A fost o experienţă

foarte dulce. Doamna a fost foarte draguţă. P.S. 

Mulţumiri deosebite personalului extrem de amabil şi

cald. (Mama Diana și Sânziana, 3 ani.)



1. A fost frumos şi interesant!  (Erika Baloşan)

2. A fost cea mai frumoasă experienţă! (Sonia Rista)

3. Mulţumim pentru frumosul concept educativ şi distractiv care 

este Casa Experimentelor. Felicitări şi mult succes în 

continuare! (therenegade.ro)

4. Tot ceea ce am văzut…tot ceea ce am simţit, a fost fantastic 

şi inteligent. Dacă aveţi chef să faceţi lucruri nostime şi

interesante, veniţi aici! (Sofia) ♥

14.02.2020



1. O experienţă minunată, utilă şi educativă. Felicitări! Succes!

2. Mi-a plăcut să mă joc cu pianul! (Ingrid, 4 ani)

3. Mi-a plăcut mersul pe covorul cu pătrăţele (n.n.: Traseul încurcat).♥

4. Mi-a plăcut să cânt la pian.

5. Globul cu plasmă, Teorema lui Pitagora, Fanta hiperbolică. (Miki, 45 ani)

6.Felicitări! Foarte frumoasă experienţa, Tesla foarte interesant.

7. A fost minunat! Ne-a plăcut traseul cu ochelari (n.n.: Traseul încurcat) dar 

şi restul exponatelor! Mulţumim. (Conrad, 6 years)

8. Este cea mai frumoasă casă de experimente! Mi-a plăcut mult, că atunci 

când explica, personalul vorbea cât să inţeleagă şi copiii. (Eva, 10 ani)

15.02.2020



1. A fost super, exponatul meu preferat a fost Bobina Tesla. (Vlad Ionescu, 10 ani)

2. Vizita noastră la Casa Experimentelor ne-a arătat noi modalităţi de a vedea 

lucrurile simple din viaţa de zi cu zi. Bobina Tesla a fost cea mai impresionantă.

16.02.2020

17.02.2020

1. A fost o experienţă frumoasă! Workshop-ul „Coloranţi

naturali” a fost foarte creativ şi distractiv! Aş mai veni la 

voi dacă aş putea! ♥ (cu drag Dana, 11 ani)

2. Am avut o experienţă minunată mai ales când am făcut 

culorile. (Cu drag Iulia) ♥

3. Experienţa mea aici a fost foarte creativă, distractivă, 

interesantă şi frumoasă. Mi-aş mai dori să vin pe aici şi să 

mai experimentez lucruri noi. (Cu drag, Maya) ♥



18.02.2020

1. Cel mai mult mi-a plăcut electricitatea, (Wajh Abdulharim)

2. Cel mai mult mi-a plăcut electricitatea. (Ramy Naser)

3. Mie mi-a plăcut cel mai mult Patul cu cuie. (Lawand

Dadou)

4. Numele meu este Rayan. Mi-au plăcut foarte mult Patul cu 

ţepi (n.n.: patul Fakirului), camera întunecată, Mi-a plăcut 

locul acesta.

5. Numele meu este Ramasi. Mi-a plăcut camera întunecată.

6. Mi-a plăcut să cânt la chitară (n.n.: Mergi pe Bas) şi la 

pian.



19.02.2020

1. Numele meu este Sandra. Mi-a plăcut Turnul Hanoi.

2. Mă numesc Sara. A fost plăcut şi tare. 

3. Mă numesc David, a fost tare. ☺

4. Mi-a plăcut experimentul cu energie. ☺

5. Mi-a plăcut Patul cu cuie.

6. Mi-a plăcut cel mai mult diversitatea activităţilor interactive.

8. I most enjoyed the part where you had to pull a chain and the lift goes up. Mulţumesc! 

Thank you!



9. Astăzi am fost la Casa Experimentelor şi mi-a plăcut. 

(Gabriel, Şcoala Gimnazială Răduleşti)

10. Mi-a plăcut mult la curent. (Alex)

11. Mi-a plăcut foarte mult la Casa Experimentelor. (Silvia, 

Şcoala Răduleşti)

12. Mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte interesant. (Ana, 

Şcoala Răduleşti)

19.02.2020 - continuare



1. Un loc foarte plăcut şi extrem de 

interesant atât pentru cei mici, cât şi pentru 

cei mari. Personalul a fost foarte plăcut şi

amabil. Felicitări!

23.02.2020
1. Interesant…Ca profesor  aş dori şi explicaţia fizică a 

fiecărui exponat. Dacă ar fi cabinete în care s-ar face lecţii, ar 

fi super. Un profesor la final de carieră.

2. A fost o vizită extrem de interesantă. Copiii au fost foarte 

încântaţi. Cu siguranţă vom reveni! Felicitări pentru 

organizare!

3. A fost foarte interesant şi am aflat lucruri noi. A fost o 

experienţă frumoasă. Mulţumim!

4. Foarte interesant, elevii au fost atraşi de exponate şi au 

petrecut două ore intense şi interactive. Ghidajul foarte 

competent şi prietenos, explicaţiile adecvate vârstei lor. O 

singură recomandare, dacă este posibil – acordarea de 

gratuitate pentru cadre didactice la un număr de elevi (similar 

sistemului muzee). Mulţumim oricum! Vizita a fost un succes!

24.02.2020



25.02.2020

1. Obiectele prezentate la Casa Experimentelor au fost 

impresionante. Ghidul şi personalul Casei Experimentelor au 

fost foarte amabili şi au oferit explicaţii esenţiale pentru 

înţelegerea mecanismelor. (Liceul Teoretic Bilingv Miguel de 

Cervantes, clasa a 9a, C).

2. A fost foarte distractiv .

3. Mie mi-a plăcut experimentul care iţi ridica părul din cap 

(n.n.: Generatorul Van de Graaff).

4. Mi-a plăcut că am făcut parte dintr-un experiment şi am avut 

posibilitatea de a experimenta diferite lucruri.

5. Mi-a plăcut fiindcă oamenii care aveau grijă de acest loc, ne 

explicau experimentele pentru  a înţelege ceva din ele.

6. Mi-a plăcut Fântâna Dorinţelor. (Miruna, 7 ani)



27.02.2020

29.02.2020

1. Foarte instructiv şi educativ. Merită să fie dezvoltat: 

Ajută! (Luigi Marelin)

1. Un loc foarte interesant, pentru copii de toate vârstele, 

cu experimente şi jocuri de logică şi multe surprize. 

Mulţumim! (Andreea şi Denisa) ☺

2. Mulţumim pentru ospitalitate şi pentru prezentarea 

ştiinţei pe înţelesul copiilor. Sugestie: pentru acces în 

curte…o sonerie, cameră sau paznic.


