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Voi… despre noi 



La mulți ani, 2020!

1. Aniversarea de trei ani fantastică. Cea mai frumoasă 

experiență!!!

2. Mulțumim pentru incursiunea educativă în lumea fizicii. Copiii 

s-au bucurat foarte mult, la fel și adulții. ☺ La mulți ani!

3. Felicitări pentru inițiativă și pentru existența pe toată perioada 

anului. Personalul este dedicat și toată experiența a fost 

minunată. Am învățat foarte multe și a fost o atmosferă 

antrenantă și captivantă.  La mulți ani!

02.01.2020



4. Am revenit cu multă plăcere și interes cu cel de-al 

doilea copil și prietena sa, pentru a se acomoda cu 

experimentele de fizică și matematică. Un mod 

nemaipomenit de a-ți începe anul. Sigur mai revenim tot 

în 2020!   La mulți ani!

5. Excellente visite, les enfants ont adore. Merci beaucoup

pour ce experiences qui avent l’sprit!

6. C’est la premiere fois que je viens dans un musee de 

science et d’experience. J’ai ete surprise car cela ma

beaucoup plus et je voudrais revenir une prochaine fois.                      

(Anastasia de Paris)

02.01.2020 - continuare



1. Superb! Totul este minunat! Multe informații, multe experimente prezentate 

foarte frumos, pe înțelesul copiilor. Mulțumim!

2. A fost foarte frumos, experimentul Tesla foarte interesant. Cu siguranță mai 

venim. (Carolina)

3. A fost foarte frumos și extrem de interesant. Sigur mai venim în 

următoarea vacanță.  (Familia Tanbert Corina și Petru)

4. Mulțumim pentru experiență. Interesant atât pentru copii și pentru adulți. 

Vom reveni cu drag!

5. Interesant și captivant, atât pentru copii, cât și pentru părinți. Felicitări!  

(Andreea)

03.01.2020



6. Totul este la superlativ. Personalul foarte plăcut, ghidul 

este foarte răbdător. Fiecare experiment este UAU!  Vă 

mulțumim!   (Raluca)

7. Felicitări! O experiență inedită pentru adulți și copii. 

Revenim cu drag!     (Mada)

8. Totul la superlativ. Este absolut fascinant, indiferent de 

vârstă! Felicitări!  (Octavian)

9. Totul a fost funny și totul te face curios!!!         (Mihnea)

10. A fost minunat! Cel mai mult mi-au plăcut Bulele și 

Biluțele.   (Filip - 3 ani)

03.01.2020 - continuare



11. Sunteți minunați. Felicitări pentru pasiunea cu care 

faceți acest loc să vibreze.     

Vom reveni! Un an minunat!      (Claudia - mama lui Filip)

12. Să știți că ne-am simțit bine pentru că nu e prima dată 

când venim! Astăzi am venit și cu un băiat din Austria, 

căruia i-a plăcut mult, la fel și nouă! Vă mulțumim pentru 

această experiență frumoasă la început de an! Succes!       

(Diana, Maisa, Rami, Liam)

03.01.2020 - continuare



1.Thank you for a nice morning! Greetings from Poland

2. A fost o zi excelentă. Mi-a plăcut tot ce am văzut. Voi reveni cu mare 

drag! Mulţumesc pentru experienţă! (Anastasia Rahmani, 8 ani)

3. A fost minunat! Un loc care îmbină joaca şi ştiinţa. Mi-a plăcut să mă 

joc, m-am lăsat purtată în această lume a experimentelor cu încântarea 

şi curiozitatea unui copil.      Mulţumesc! (Iulia, 42 ani)

4. Mie mi-a plăcut cel mai mult Patul cu cele o sută (nn:2100) de cuie. 

Sper să mai vin şi altă dată.    (Sabina, 9 ani)

5. Un loc extraordinar în care, atât copii cât şi adulţii, pot petrece timp de 

calitate.            Vă mulţumim! (Alina, 36 ani)

04.01.2020



6.Vă felicit pentru că puneţi suflet în acest lăcaş al ştiinţei, 

unul dintre primele din ţară.  Fireşte, este loc de mai bine, 

pot fi adăugate şi alte experimente interesante, dar,  

bănuiesc că ar trebui mărit şi spaţiul alocat. (Daniel, 51 ani)

7. Mulţumim frumos! Interactiv, educativ, indiferent de vârstă. 

Colectiv frumos şi amabil. (Ioana, 31 ani).

8. Poate ar fi o idee de îmbunătăţire să aveţi experimente pe 

categorii de vârstă. Experimente faine şi frumos prezentate . 

Mulţumim! (Dragoş, 37 ani + 2 copii, 12 & 4) 

04.01.2020 - continuare



1. Atmosfera foarte primitoare, ghidul - un om implicat în ceea ce face, am 

testat totul şi ne-am distrat extrem de mult. Vă dorim un an excepţional!  

(Ana Maria, 30 ani, Celina,6 ani)

2. Cel mai mult mi-au plăcut Bobina lui Tesla şi globurile de plasmă din 

camera întunecată, au fost experimente interesante precum şi tuburile cu 

heliu şi jocurile de inteligenţă, mai ales rampe cu cele 3 bile ce arată 

diferenţa dintre drumul cel mai scurt şi drumul cel mai rapid.

3. Un loc inedit pentru Bucureşti, un loc în care poţi îmbina joaca şi ştiinţa. 

Felicitări!  (Familia Suvac)

4. Un loc minunat, foarte interesant şi antrenant . Am experimentat şi am 

învăţat multe lucruri. A fost un „experiment” reuşit pentru toată familia! 

(Sara, Dana şi Gabi Ciocan)

05.01.2020



5. Ne-au plăcut mult, atât experimentele cât şi multitudinea de 

exponate. E grozav pentru copii şi părinţi! (Luiza)

6. Minunate experimente şi interacţiunile cu copiii a celor ce 

depun efort în explicaţii. (Costin)

7. Azi nu ştiam ce să facem, aşa că am găsit acest loc 

interesant şi foarte interactiv, cu siguranţă vom reveni şi în altă 

formulă pe viitor. Mult succes!

8. Un loc cu foarte multe experimente interesante iar camera cu 

electricitate este de-a dreptul spectaculoasă iar explicaţiile au 

fost foarte bine adaptate pentru toate vârstele.

9. Am avut timp să vedem şi să înţelegem totul. Vă mulţumim

pentru răbdare la experimentele de electricitate şi modul de 

explicare pe înţelesul tuturor. Succes şi răbdare în continuare.

05.01.2020 - continuare



1. Astăzi am fost la „Casa Experimentelor” şi am 

experimentat multe exponate. Foarte interesant a fost 

fenomenul „Tesla” şi „Patul Fakirului”. De asemenea, ne-a 

plăcut în mod deosebit, experimentul de desenat în 

oglindă. Mulţumim pentru asistenţă şi informaţii.

2. Mulţumim pentru spectacolul oferit. Felicitări pentru tot 

ceea ce faceţi.

3. Foarte interesant, am fost plăcut impresionat.

08.01.2020



4. O experienţă interesantă cu multe lucruri de la care ai ce să înveţi pentru viitor. 

Camera cu electricitate este atracţia şi nu numai. Păcat că intrarea în clădire  

venind din Splai este în felul care este, dar interiorul este altceva. Mulţumim pentru 

explicaţiile date. Sperăm să mai revenim într-un viitor apropiat. Mult succes!

5. Imi place foarte mult. Am stat 5 ore! Deci, prin urmare, o să mai vin oricând pot. 

(Rareş, 8 ani)

6. Excelent! Mulţumim pentru găzduire, mulţumim pentru explicaţii, mulţumim

pentru ideea de a construi acest loc minunat! Revenim cu drag, cu prietenii noştri; 

cu nerăbdare!

7. O experienţă frumoasă şi educativă atât pentru copii cât şi pentru părinţi. 

Felicitări! Mulţumim.

8. O iniţiativă extraordinară pentru educaţia copiilor. Explicaţii grozave, interacţiune

perfectă  cu copiii. Mulţumim. (Mona & Maruka)

08.01.2020 – continuare



1. Mi s-a părut o experienţă inedită urmărind toate experimentele prezentate, în mod special Patul cu cuie / Patul 

Fakirului. Mă simt excelent acum că ştiu lucruri noi de la extraordinarul ghid! Mulţumesc. (Alex Dinescu)  I ♥
Casa Experimentelor!

2. A fost o experienţă extraordinară şi utilă . Am primit explicaţii foarte clare legate de experimente. Vom reveni cu 

plăcere. Mulţumim!

3. Am venit în grup cu cinci copii care au fost foarte încântaţi de tot ce au văzut, de explicaţiile pe care le-au 

primit. Nu mai vor să plece acasă şi timpul s-a scurs imediat. Vom reveni cu plăcere!

4. A fost o experienţă foarte foarte tare, experimentele electrice au fost minunate, alte experimente au fost dificile 

sau mai greu de înţeles, dar instrucţiunile au fost foarte clare. Foarte frumos, voi sugera o excursie la nivelul 

clasei. Vă mulţumim! (PIRI)

5. A fost super tare! Acesta a fost cel mai tare muzeu din viaţa mea! O să mai vin aici! O experienţă super tare! 

(Petrescu Teodora)

6. A fost cea mai uimitoare experienţă pe care am avut-o. Mi-a plăcut foarte mult! O să mai vin aici! (Chivu Oana)

09.01.2020



7. Super experienţa, este a-3-a oară când venim. Vom mai veni cu mare drag. Ne place foarte mult „Bobina 

Tesla” şi „Camera întunecată”. Lui Matei i-a plăcut „Patul Fakirului”, i-a dat curaj maxim. Vă dorim cât mai multe 

vizite şi o seară liniştită! (Ludmile şi Matei)

8. Mie mi-a plăcut cel cu varză, lup, capră, a fost super şi am fost aici de 2 ori. (Eva)

9. Mi-a plăcut cel mai mult decât toate patul cu 2100 de cuie. (Familia Matei)

10. A fost o experienţă inedită. (Tudor)

11. Mi-au plăcut prezentarea aparatelor, aparatele care au scos sunete şi aparatele care au folosit energie. 

Prezentarea celor două aparate Tesla din altă cameră, a fost foarte interesantă şi a fost, de asemenea, foarte 

atrăgătoare. (Postelnicescu Darius Ioan, 12 ani).

12. O ocazie excelentă de a experimenta legile fizicii şi matematicii. Foarte frumoasă şi utilă prezentarea 

aparatelor Tesla de către ghid. Felicitări întregului personal pentru amabilitatea, căldura şi pasiunea cu care îşi

fac activitatea în cadrul instituţiei. Vom reveni cu plăcere! (Simona, profesor şi cercetător)

09.01.2020 - continuare



1. Mi-au plăcut: Bilele pe canale, Bobina Tesla.

2. Mie mi-au plăcut globul cu plasmă, Patul cu cuie, 

bicileta, Generatorul şi Bobina Tesla. (Marc)

3. Totul foarte ok organizat.

4. Mi-au plăcut: Sferele cu fulgere, Stereo, Racheta către 

lună, Bulele de aer, Vârtejul, Drumul scurt (bilele pe arc de 

cerc şi rampă), Bicicleta cu energie, Fachirul    (Paul Teo, 

5 ani, Ema Simona, 6 ani)

5. Mie mi-au plăcut: Experimentele electrice, Bicicleta 

electrică, Teorema lui Pitagora explicată. În general, totul 

e interesant şi educativ. Personalul amabil.

6. 100% mi-a plăcut mult de tot! (Sabrina, în jur de 6 ani)

10.01.2020



1. Foarte educative şi atractive. Felicitări!

2. Mi-a plăcut foarte mult.

3. O experienţă de neuitat.

4. Mi-au plăcut bulele! ♥ ☺ (Maria Săndălescu)

5. Foarte frumos! Cu siguranţă vom reveni! Totul a fost ştiinţă şi inovaţie!!! Mai venim – (Luca şi

tataie Maru) 

6. Mi-a plăcut foarte mult, o experienţă de neuitat, a fost peste aşteptările mele, m-a impresionat. 

♥ Cu drag, David ☺

7. A fost o experienţă minunată din care, sper, copiii să fi învăţat o parte cât de mică din misterele 

lumii. Vă mulţumim. (Cristian)

8. Mie mi-a plăcut cel mai mult experimentul „ Te împarţi ” . Cu drag, Ilinca ♥♥*☺
9. Am fost foarte mulţumiţi de tot ce am descoperit în Casa Experimentelor. Vă mulţumim frumos! 

Revenim!!! Semnează : Ionuţ, 40 ani şi Luca, 9 ani.

11.01.2020



1.  Mi-au plăcut: Vârtejul; exponatul cu valuri. (M. Ştefan, 10 ani).

2. Foarte interesant pentru cei mici!

3. A fost o experienţă foarte interesantă! (Sofia, 10 ani)

4. A fost o experienţă foarte amuzantă şi distractivă. (Vlad, 8 ani) ☺

5. Această vizită a fost amuzantă şi totodată interactivă. (Maria, 10 ani)

6. Încântător. Succes în activitate.

7. Mi-a plăcut foarte mult! (Rareş, 7 ani)

8. Mie mi-a plăcut foarte foarte mult aici! (Matei, 9 ani)

12.01.2020



1. A fost plăcut şi muzeul este deosebit. Din păcate nu am 

putut să stau mai mult. Am să revin cât mai curând. 

Personalul a fost foarte amabil. Îi mulţumesc ghidului 

pentru îndrumare! (Marta, 14 ani, Galaţi)

2. Impresionant, educativ şi deosebit. Revenim cu prima 

ocazie cu timp mai mult la dispoziţie. Succes în 

continuare. (Gina, 50 ani, Galaţi)

14.01.2020



1. Valentina, clasa 7A, CNME (Colegiul Naţional Mihai 

Eminescu): A fost o experienţă minunată din care am 

învăţat multe. AMAZING!

2. Toma Alessia, clasa 7A, CNME: Mi-a plăcut foarte mult, 

şi am învăţat o grămadă de lucruri noi despre eletricitatea

statică. Love.

3. Anna, clasa 7A, CNME: Mi-a plăcut foarte mult, şi cea 

mai interesantă a fost „Camera întunecată”.

4. Ana, clasa 7A, CNME: Mi-a plăcut cel mai mult „Drumul 

încurcat”.

5. Un loc minunat pentru a învăţa cum merge lumea şi de 

joacă pentru cei mici. Vom reveni cu siguranţă!!!

15.01.2020



1. Mie mi-a plăcut cel mai mult „Te împarţi” şi „Tesla” şi „Patul cu ţepi” şi cum mi-au fost prezentate. (Călin, 11 ani)

2. Pentru secţiunea cu nisip, trebuie mai multă abrazivitate pe marginea suprafeţelor de lucru. (Augustin)

3. Un loc minunat, unde  poţi petrece timp de calitate, indiferent de vârstă. Învăţare prin joacă, experimente 

captivante, domenii variate. Nici nu ştii când trece timpul. Oameni deosebiţi! Vă mulţumim! (Burloi Manuela)

4.Cel mai mult mi-a plăcut bicicleta generator. Ochelarii prismă au fost de asemenea foarte interesanţi . 

Prezentarea Bobinei Tesla a fost deosebită. Mulţumim. (Ștefan, 5 ani)

5.  Vlad, 6 ani: A fost bine, a fost tare, mi-a plăcut foarte mult, încât vreau să revin; data ”trecută”, mi-a plăcut 

experimentul cu părul  la care am participat . ♥

6. Este o idee excelentă, dar cred că cel mai bine ar fi să prezinte fiecare experiment cineva specializat din 

personal.

7.  A fost foarte impresionant şi pentru adulţi şi pentru copii, cu multe activităţi interesante şi creative. Vă mulţumim!! 

18.01.2020



8. A fost interesant, cel mai mult mi-a plăcut racheta. ☺

10. A fost foarte drăguţ aici. ☺

11. A fost o experienţă minunată. Timpul investit a meritat. Sigur vom reveni! Mulţumim!

12. Experienţe interesante pentru copii, dar şi pentru adulţi. Am petrecut multe ore foarte 

plăcut! Cu siguranţă vom reveni, este un loc minunat şi personalul foarte amabil! 

Mulţumim!    (Nati, Oana şi Irina)

13. O după-amiază interesantă, un loc deosebit ce poate stimula interesul copiilor către 

ştiinţă. Foarte interesant, inclusiv pentru adulţi. Cu mulţumiri,  (Gheorghe Constantin).

14. A fost o experienţă interesantă, unică şi spectaculoasă. Vă mulţumim! (atât cei mici, 

dar şi cei mari).

15. A fost o experienţă pe care nu credeam că o voi trăi în inima Bucureştiului. Vă 

multumim!  Felicitări!

18.01.2020 - continuare



1. Mulţumim frumos! A fost super!

2. Ne-a plăcut tuturor. Mulţumim pentru experienţa plăcuta!

3. Este super interesant, mulţumim, ne-am distrat de minune!

4. Interesant, captivant,…..mulţumim!

5. Cel mai interesant a fost experimentul Tesla. Felicitări pentru interactivitate!

6. A fost extrem de plăcută atmosfera, iar experimentele au suscitat interesul celor mici şi au fost palpitante. 

Mulţumim!

7. Am avut o experienţă plăcută!

8. Îmi place foarte mult acest loc!

9. Îmi place Generatorul lui Graaff.

10. Îmi place vârtejul în cilindru. Ne-a plăcut totul!

19.01.2020



22.01.2020

1. A fost o experienţă minunată. Timpul investit a meritat, 

pentru că se învaţă ceva de aici. Aici pot învăţa copiii şi

adulţii, deci vă recomandăm să veniţi.

2. Experienţe interesante pentru copii, dar şi pentru adulţi. 

Am petrecut multe ore plăcute alături de băieţelul meu 

Luca. Vă mulţumim!    (Ana Maria, 24 ani)

23.01.2020

1. Am venit cu un băieţel cu autism iar experimentele au 

fost foarte utile pentru stimularea senzorială. I-au 

plăcut bulele în mod special şi instrumentele muzicale. 

A fost o experienţă plăcută pentru amândoi. ☺



1. A fost o experienţă extraordinară. Mulţumim pentru ocazie!

2. Mai venim! Un loc din care ai multe de învăţat!

3. Un loc minunat de petrecut timpul in familie. Vă mulţumim!

4. Un loc deosebit. În mod sigur vom povesti tuturor prietenilor 

noştri. Succes în continuare!

5. Nu am mai fost aici de trei ani, dar, a fost mai interesant 

decât prima oară. Recomand acest loc deoarece angajaţii

sunt drăguţi cu toată lumea. Îmi place acest loc pentru că 
înveţi multe lucruri interesante.

24.01.2020



1. O experienţă unică, un loc minunat pentru copii….două ore în care ne-am 

amintit de ora de fizică de la şcoală. Vă mulţumim!    Cu drag, Câmpina-Ploieşti.

2. În camera întunecată primeşti o super impresie cănd ţi se ridică părul!

3. Mi-au plăcut experimentele!   (Tudor)

4. Am fost un grup de şapte copii şi ne-am distrat foarte bine! Domnul a fost 

foarte drăguţ şi copiii s-au bucurat de toate activităţile! Extraordinar! Revenim!

5.Vă felicităm şi vă dorim mult succes pe mai departe! Ne-am simţit foarte bine 

şi am găsit toate experimentele foarte interesante! Vom reveni cu siguranţă. 

Mulţumim mult şi gazdelor! Foarte amabile şi drăguţe!

25.01.2020



6. A fost o experienţă foarte plăcută şi interesantă, atât pentru noi, cât şi pentru 

băieţelul nostru de cinci ani. Am apreciat amabilitatea şi disponibilitatea personalului 

şi diversitatea experimentelor. Vom reveni cu plăcere! Vă mulţumim!

7. A fost o experienţă interesantă, mi-a plăcut experimentul cu energia electrostatică.   

Vă mulţumim!  (Alex)

8. Mă bucur enorm că am venit azi la Casa Experimentelor, mi-a plăcut foarte mult, 

citisem mai multe despre Tesla şi aici am avut ocazia să văd şi concret experimentul 

cu Bobina electrică. Vreau să mai vin şi mi se pare o idee formidabilă de a vedea 

lucruri noi, de a merge într-un loc în care să rămai cu amintiri frumoase şi de a 

încerca tu însuţi experimentele, nu doar să le vezi.

9. O experienţă frumoasă, cu lucruri interesante, educative. Cu siguranţă vom 

reveni.  Ne-am simţit minunat!

25.01.2020 – continuare



26.01.2020

1. Casa Experimentelor este foarte tare. Mi-a plăcut mult!!! ☺

27.01.2020

1. Ne-a plăcut foarte mult şi cu siguranţă vom mai reveni. 

Mulţumim!   (Tudor şi Ema)

31.01.2020

1. Felicitări pentru organizare, implicare şi amabilitate. Copiii s-au 

simţit foarte bine. Centrul este dotat astfel încăt cei mici să poată 

înţelege câteva dintre fenomenele fizicii (pe înţelesul lor).


