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03.01.2019

1. Emoţii, cunoaştere, descoperiri - toate într-un singur 

loc! Mulţumim pentru calda primire! (Antonia, Pavel, 

Despina şi părinţii)

2. O experienţă extraordinară. Toate aparatele au fost

sursă de învăţare - reînvăţare. Felicitări! Sigur voi reveni

cu copiii!

3. Foarte interesant. Felicitări. Copilul a fost foarte

încântat de toate instrumentele, chiar dacă nu a avut

vârsta corespunzătoare.

4. It was really interesting to see how math and science 

work together.



03.01.2019 - continuare

5. Mulţumiri în special ghidului pentru răbdare şi detaliile

foarte interesante şi pe înţelesul tuturor!

6. It was very interesting on how the math and science 

works in the object. It’s very cool and to enjoy „boring" 

subjects.

7. O experienţă inedită care implică interactivitate şi

lansează invitaţia pentru copii de a descoperi, 

experimenta şi studia singuri. O apreciere deosebită 

pentru ghidul nostru, un mod profesionist şi plăcut de a ne 

introduce în lumea ştiinţei. Felicitări!



04.01.2019

1. Am petrecut cu plăcere timpul de 3-4 ore. Este foarte 

interesant şi instructiv, dar îţi trebuie mai mult timp. 

Minunat. (Julia şi Vali)

2. Extraordinar!!! Minunat!! Un loc unde ştiinţa şi

imaginaţia îşi dau mâna! (C. Ştefan)



05.01.2019

1. Mie mi-a plăcut foarte mult Casa Experimentelor. (Stan Mihai Eduard, 9 ani)

2. Mie mi-a plăcut foarte mult la atelierul de parfum şi mai ales de ghid! (Anghel 

Diana, 10 ani, Palade Maria, 10 ani)

3. A fost minunat! O dimineaţă de sâmbătă cum nu se putea alta. Vă mulţumim, 

Casa Experimentelor. (Vlad, 4 ani, Mihai, 32 ani)

4. Au trecut repede cele două ore. Băiatul de 4 ani a testat tot ce a găsit. 

Vârtejul cilindric i-a plăcut foarte mult, bicicleta, pianul…(Vajda, 4 ani, Lavinia)

6. A fost frumos şi ne-am distrat în familie. Mulţumim. (David, 3 ani)



7. A fost foarte frumos! Cel mai mult mi-a plăcut liftul în formă de rachetă. (Mara)

8. A fost aşa cum ne aşteptam. La 9 ani, Cristina - Teodora din Constanţa, s-a 

simţit minunat. Totul la superlativ. Vă mulţumim.

9. Mie mi-a plăcut foarte mult. Mai ales experimentul cu parfumul şi electricitatea.  

A fost super! 

10. Mi-a plăcut.

11. Mi-au plăcut toate. ♥ (Elsa, 8 ani) ☺

12. A fost super tare! Ghidul este grozav! Este caracterizată de răbdare şi are  un 

simţ al umorului grozav. Spaţiul acesta este de vizitat şi re-vizitat. ♥ (Ani, 9 ani, 

Didi,14 ani, Victor, 5 ani, Oana, 37 ani)

05.01.2019 - continuare



06.01.2019

1. Ne-am simţit foarte bine şi ne-a plăcut foarte mult. Mai ales Bobina 

Tesla. Mulţumim! (Flori, Ingrid şi Ştefania)

2. Experienţe inedite, educative, o după amiază fantastică pentru noi 

şi copii. Mulţumim.

3. A fost o experienţă foarte interesantă de a vedea anumite 

instrumente de generare fenomene.

4. Un experiment distractiv, interesant pentru copii, personal super ok. 

(Simona)

5. O experienţă nemaipomenită atât pentru copii cât şi pentru adulţi. 

Învăţăm lucruri la fiecare experiment în parte. Mulţumim pentru acest 

Centru. (Ştefania)



07.01.2019

1. O experienţă frumoasă şi foarte utilă pentru copii şi (adulţi!!!). Vă mulţumim şi cu 

siguranţă mai venim. (Rodica Efros, Kogaion Gifted Education)

2. Ne-am simţit foarte bine şi ne-au plăcut „Fântâna dorinţelor" şi experimentele cu 

plasmă. Mulţumim! (Ionuţ, Cristina şi David)

3. Totul a fost interesant, impresionant şi timpul a trecut incredibil de repede. 

Recomandăm acest loc superb tuturor cunoscuţilor nostri. Mulţumim frumos! (Anca, 

Petre, Bianca şi Vlad din Constanţa)

4. A fost totul super! Ne-am distrat de minune! (Alexandra, Mihaela, Gabriela, Rodica

- Mami)

5. O experienţă foarte frumoasă  mai ales pentru copii care s-au distrat şi au învăţat 

lucruri noi. Vă mulţumim. (Negoiţă Robert şi Andreea + Maia, Bucureşti)

6. Un loc extrem de interesant atât pentru adulţi cât şi pentru copii. (Cristina şi 

Sebastian, Bucureşti)



08.01.2019

1. O idee minunată. Ceva deosebit pentru copii şi adulţi deopotrivă.

2. Mi-au plăcut experimentele cu electricitate. Au fost interesante. 

(Inna)

3. Un loc incredibil. Fabulos. Ne-a stimulat curiozitatea şi imaginaţia

spre ştiinţă. Ghidul a făcut prezentarea exponatelor în mod clar şi pe 

înţelesul copiilor, cu detalii culturale şi istorice foarte interesante. Vă 

mulţumesc. (Daniela)

4. Agradezco los inventos mostrados, son muy educativos y a los

ninos les abre la mente para que inventen. Foarte frumos. (Giordi)



1. Mi-a plăcut mult. ♥

2. Mie mi-au plăcut toate!! *☺♥ (Sebi, 7 ani, Sebastian) ♥ ! ☺

La mulţi ani ! Casa Experimentelor! Love! ♥

3. Mi s-a părut foarte interesant. (Daniel, 7 ani)

4. Captivant pentru cei mici! Interesant pentru cei mari! O idee super. (Ioana)

5. Mi-au plăcut bulele. (Genţiana)

6. Mai vin. (Robert, 8 ani)

7. Eu sunt Răzvan, am 9 ani. Cel mai mult mi-au plăcut iluziile optice. 

8. Foarte interesant pentru copii! (Luci)

09.01.2019



10.01.2019

1. Cel mai frumos loc pentru copiii de toate vârstele! (Raluca, Cristian şi Florian)

2. Foarte interesant, mai ales Bobina Tesla şi Generatorul Van de Graaff! 

(Cristian, 9 ani)

3. Interesant şi interactiv. Mulţumim! Cu siguranţă vom recomanda. (Florina)

4. Mie mi-au plăcut foarte mult. (Paul)

5. Tot locul a fost super tare şi doamnele foarte prietenoase. ☺♥ (Ana)

6. Un loc tare. (Eric)



1. A fost foarte interesant.

2. Mie mi-a plăcut racheta care urcă. (Tudor Petrea)

3. Foarte multe jocuri ne-au plăcut, unele ne-au 

impresionat, nu am reuşit să le asimilăm pe toate în prima 

vizită. Vom mai veni! ☺☺

11.01.2019



17.01.2019

1. Apreciem tipul de experienţe şi explicaţiile, indicaţiile care le însoţesc. 

Domeniile alese: optică, fluide, electricitate, stârnesc interesul. Pentru cei mici 

sunt esenţiale explicaţiile, care ţin seama de spectacolul experienţei dar şi de 

baza fizică. Mulţumiri şi succese. (S. Ţigoiu, profesor matematici aplicate şi

mecanică)

1. O impresie foarte plăcută atât despre întregul personal, cât şi de ceea ce 

implică „Casa Experimentelor". Recomandăm cu drag! (Sarida)

18.01.2019



19.01.2019

1. Mirabela, Irina şi Mihai vă mulţumesc pentru prezentarea interesantă şi pentru interesul 

faţă de ştiinţă. Vom reveni! P.S. Extindeţi expoziţia! Merită!

2. O zi super tare! Învăţături ce nu le găseşti în şcoli! Mulţumim!  (Asociaţia Comunităţii

Eşelniţa Cazanele Dunării, Păcuraru Elisabeta)

3. O impresie minunată, despre experimentele încântătoare. (Asociaţia Comunităţii 

Eşelniţa Cazanele Dunării, voluntar, Rotaru-Coman Dariana)

4. Very cool!

5. Recomand pentru îmbogaţirea culturii, experienţe minunate care nu se fac în şcoli!

Sugerez şi un extra spaţiu gen sală de aşteptare, mini bar pentru cei care nu intră! Ghizii 

scutiţi de plată!!



19.01.2019 - continuare

6. A fost frumos şi cel mai mult mi-a plăcut pianul de picioare. Vi-l recomand. 

(Iacob Izabela, 7 ani)

7. A fost foarte drăguţ, mai ales la Tesla! (Ioana, 29 ani)

8. Mi-a plăcut foarte mult. (Roberta)

9. Mi-au plăcut toate experimentele, Bobina Tesla. Mulţumesc că m-aţi învăţat! 

(Matei, 7 ani)

10. Mi-a plăcut foarte mult Traseul încurcat, fiindcă cu acei ochelari vezi 

invers. (Dan, 9 ani)



20.01.2019

1. Spectaculos. Educativ pentru copii!

2. Mi-a plăcut foarte mult Generatorul, Tesla şi toate 

experimentele care sunt. O să mai venim şi altă dată. (Mihai, 9 

ani)

3. Acest loc e grozav! Cel mai mult mi-a plăcut prezentarea 

despre fulgere, dar totul e amuzant! (Hana, 11 ani)

4. Radu, eu am 8 ani şi mi-a plăcut cuşca Faraday.

5. Foarte interesant. Un loc de petrecut timp cu folos şi mici şi 

mari!



23.01.2019

1. O experienţă memorabilă-electrocutabilă…Recomand Tesla. (Ciprian H.)

24.01.2019

1. Foarte interesant şi educativ pentru copii!! Recomand! (Raluca Petrescu)

2. Experienţe interesante, amuzante, educative, pentru copii şi nu numai. Vom reveni!

3. Vă mulţumim pentru o experienţă minunată. Vom reveni cu siguranţă. (Elena Boldoc)

4. O experienţă grozavă! Ghidul ne-a ajutat să descifrăm misterele Casei Experimentelor într-un mod 

unic, total implicat! Vom reveni cu mare plăcere! (Alina)

5. Mie mi-a plăcut camera cu umbre. (Eugen, 12 ani, Bucureşti)

6. Mie mi-a plăcut Patul Fakirului. (Doru, 12 ani, Bucureşti)

7. Mie mi-a plăcut cel mai mult cascada. (Matei, 10 ani, Bucureşti)



25.01.2019

1. O experienţă unică. Foarte multe activităţi interactive şi interesante. Experimente uimitoare 

pe care nu le credeam reale. Eu acord tot respectul. Nota 11! Felicitări pentru cei care au 

avut această idee! (Luca, Răzvan şi Teo)

2. Mie mi-a plăcut foarte mult pianul. (Iftime Andrei-Cătălin, 9 ani)

3. Special ieşire pentru „Casa Experimentelor". A fost o experienţă foarte utilă. Partea cu 

electricitatea, super interesantă!!!! Nota 10!!! (Marian, Ilinca şi Andra, 6 ani, Cernavodă, 

Constanţa)

4. Cel mai mult mi-a plăcut acela cu ţăranul care trebuia să ducă capra, lupul şi o varză. 

Totuşi a fost interesant tot. (Enache Isabel Maria din Constanţa)

5. Mi-a plăcut foarte mult! (Albert)

6. O experienţă interesantă pentru a-ţi petrece timpul cu copiii în timpul liber. Personal amabil 

şi lucruri care îţi stârnesc curiozitatea dar şi imaginaţia. (Antoaneta Bucur)



26.01.2019

1. Foarte frumos. (Mihnea)

2. Mi-a plăcut circuitul cu bile metalice!!!

3. Mi-a plăcut Liftul lui Münchausen

4. Ne-a plăcut tot şi vom reveni cu siguranţă. Bulele ne-au plăcut

cel mai mult! Felicitări! O zi minunată!  (Familia Grogeac)

5. Mi-a plăcut tot!!! ☺ (Andu, 10 ani, Justi, 5 ani)

6. Partea legată de experimentele legate de electricitate. (Mitrel)

7. Teorema lui Pitagora.

8. Racheta



27.01.2019

28.01.2019

29.01.2019

1. Antonia - Racheta, bulele de apă. Vlad - bicicleta. 

Bucureşti, sector 4

1. Liftul lui Münchausen. ☺ Am venit de ziua mea. ☺

(Dragu Daria, 11 ani)

2. Îmi place faptul că se explică experimentele. La scoaterea 

cercului de pe sfori, aţi putea afişa soluţiile. (Alexia - 12 ani)

1. Mie mi-a plăcut tot! Este foarte frumos! ♥ Şi explicaţiile. 

(Miruna, 9 ani)


