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01.07.2019

02.07.2019

1. O experienţă super şi pentru copii (8 şi 10 ani), şi pentru mine. Un loc pe care o să-l recomand, 

sigur! Personalul foarte, foarte amabil! (Ramona Schloger)

1. Ne-au plăcut toate exponatele. Mulţumim.

2. Un loc unde copiii şi adulţii s-au simţit minunat. Mulţumim.

3. Un loc minunat cu oameni minunați!!! Mulţumim. (After SUNSHINE EDU)

4. Nouă ne-au plăcut cel mai mult: Racheta care te ridică, Bicicleta. Edi 6 ani, 

Vlad 8 ani. Vom reveni, mulţumiri, Mihaela, 39 ani, mama lui Vlad şi a lui Edi.



03.07.2019

1. Mi-au plăcut Patul Fakirului şi Bobina Tesla.

2. I liked the Van de Graaff Generator.

3. Bobina Tesla Şi Bicicleta mi-au plăcut cel mai mult.

4. Mulțumim domnului ghid pentru amabilitate! Cu siguranţă vom reveni. (Claudia şi David)



06.07.2019

1. Ceva extraordinar de frumos şi interesant. (Rareș şi bunica)

2. Cel mai mult mi-a plăcut Oglinda magică. A fost un moment de joacă foarte interesant. (Ena)

3. Am fost de-a dreptul fascinată de demonstrația TESLA, la fel şi de fiecare experiment încercat aici. Abia 

aștept să revin! ♥ (Alexandra)

4. Uimitor! Am fost plăcut impresionată de toate experimentele! Merită vizitat! (Cristina)

5. Mi-a plăcut foarte mult! Testele acestea sunt uimitoare! Merită vizitat!! ☺♥♥

6. Mi-a plăcut, mulțumesc foarte mult! 

7. Mi-a plăcut foarte mult!!

8. Clipe minunate pentru copii, ar fi de luat în calcul mai multe jocuri interactive.

9. Mi-a plăcut bicicleta. (Darius, 9 ani)



07.07.2019

1. Mi-a plăcut Racheta. (Maya, 6 ani)

2. Mi-a plăcut cel mai mult Bicicleta. Mulțumim! (Alex, 5 ani)

3. Am petrecut o experiență fascinantă, am trăit experiențe de neuitat, clipe magice, 

împreună cu copilul meu. Mulțumim din inimă!

4. Pentru noi a fost o experiență plăcută pe care dorim să o repetăm. (Bianca, București)

5. Cel mai mult ne-a plăcut cursa cu bile. (Tudor, 5 ani și 7 luni)



10.07.2019

1. Vă mulțumim pentru răbdare. Revenim cu siguranță!! (Planeta copiilor)

2. I LIKED THE PIANO. Vă mulțumim!!

3. Foarte mișto.

4. J'aime bien. (Theo)

5. Eu recomand tot și mi-a plăcut tot, dar, în special, sala de electricitate și domnul 

ghid este foarte amabil. (Luca, 10 ani)

1. A fost foarte tare. (Dinu)

2. Mie mi-au plăcut cele electrice.

3. Cel mai tare muzeu.

4. A fost excelent.

5. Mie mi-a plăcut foarte mult acest loc, dar cel mai mult mi-a plăcut „JOCURI DE INTELIGENŢĂ‟.

11.07.2019



12.07.2019

1. Mi-a plăcut foarte mult. (Daria)

2. A fost foarte fain, cel mai mult mi-a plăcut ultima cameră, cea cu Bobina lui Tesla. 

(Mara)

3. A fost frumos ultimul experiment. (Mihnea)

4. We had an absolutely amazing time! My girls were amazed with all the displays. The 

staff was so helpful, knowledgeable, and willing to show us how everything worked. A 

huge thank you specifically goes to Ghid! Thank you for making this a day my girls will

never forget. So glad we came! (Rosanna, Merelia + Loreana, from Cypres)

5. Mie mi-a plăcut Generatorul Van de Graaff. (Andrei, Bucureşti)



14.07.2019

1. A fost o experiență minunată! (Stefan Gabriel Mateescu, 11 ani)

2. A fost super tare, a fost minunat !!!!!! (Oprea Radu, 8 ani)

3. Mie mi-a plăcut cel mai tare… la… SFÂRŞIT. (Andreea, 8 ani)

4. A fost excelent azi și clar o să mai venim! (Mihai, 8 ani)

5. A fost frumos! (Mircea, 10 ani)



15.07.2019

1. Excelent. Foarte instructiv. (Bogdan Barbu)

2. ☺ (ALICE, 5 ani)

3. A fost o experiență unică și am învățat foarte multe lucruri interesante. (Cristina, 11 ani)

4. Experiența a fost foarte frumoasă şi preferatul meu a fost Patul cu cuie. (Daria, 11 ani)

5. ♥♥☼ (Mara) 6. ♥♥☼ (Iris)

7. ♥ (Răzvan) 8. ♥ (Raisa)

9. ♥☼♥ (Sonia)

10. Vă mulțumim! (Happy Star)



16.07.2019

1. Cel mai mult mi-a plăcut Lupul, Capra, Varza și Fântâna Dorințelor. Cel mai greu a fost 

să rezolv puzzle-urile. (Miruna, 8 ani)

17.07.2019

1. Mi-au plăcut experimentele deoarece au fost interactive și interesante. 

(Tudor, 13 ani, Şcoala Nr.1, Suceava)

2. Sunt momente în care și noi, adulții, ne bucurăm alături de copii, de 

noi și noi experiențe. Mulțumim că ne oferiți această ocazie. (Profesor, 

Şcoala Gimnazială Nr.1, Suceava)



21.07.2019

1. Foarte interesant și educativ! Orele de fizică pot fi minunate aici!

2. Un loc foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult camera cu experimente electrice. ☺

(Sebi, Neamț, 8 ani)

3. ♥ (Maria)

4. ♥☼ (Maia)

5. Foarte educativ, interesant și frumos, iar Fântâna Dorințelor și Racheta ne-au plăcut cel 

mai mult!!

6. O experiență minunată, un loc unde putem avea experiențe legate de fizică interesante. 

Educativ, creativ. (Cristian)



24.07.2019

25.07.2019

1. Educativ, interesant și interactiv. Felicitări! 

2. Foarte interesant, captivant. Cu siguranță vom reveni. Mulțumim! Felicitări pentru ce ați realizat!

1. Am fost un grup de 30 de persoane, adulți și copii și am rămas foarte plăcut impresionat de Casa 

Experimentelor. Atelierul Coloranți Naturali a fost captivant. Mulțumim echipei Casa Experimentelor.

26.07.2019

1. Τέλειος Téleios ( greacă) = PERFECT!!2. Perfect! Curat şi foarte interesant. Domnii foarte drăguți 

și ne-au ajutat la toate experimentele (Vlad, Aysa, Eva).3. Mi-a plăcut. Nota, 10. (Vâlcu, 8 ani)



27.07.2019

1. Mi-au plăcut jocurile. (Daria N., 9 ani)

2. ESTE FANTASTIC, REVENIM! (ŞTEFAN)

3. Mulțumim celor care s-au gândit la acest proiect şi, în special, ghidului! Cu mult 

drag, o familie din Deva.

4. Acesta este cel mai frumos centru științific din România. A fost o experiență 

extraordinară. Mulțumim celor care l-au înființat. (Deva, Răzvan Buda)

5. Thank you very much for all the explanations. The guy was so nice and kind, 

continue being like that and more people will come. 



27.07.2019 - continuare

6. Dragilor, sunteți minunați! Voi şi toate minunățiile prezentate! Mulțumiri!

7. Mulțumim mult. A fost extraordinar pentru că v-ați gândit la această metodă educativă și, în același 

timp, recreativă pentru copii și părinți. Cu siguranță vom reveni. Cu drag, Alina, Cristina, Erica.

8. Mulțumim frumos pentru experimentul cu curent al lui Nikola Tesla.

9. Este foarte interesant. Ne-au plăcut toate: fulgerele multicolore, Privește-ți umbra, Globul cu 

plasmă, Tetris, Generatorul Van de Graaff, Vârtejul în cilindru, Generatorul cu pedale… Merită vizitat. 

Personalul amabil. Cu drag, Laura.



28.07.2019

29.07.2019

1. Totul ne-a plăcut foarte mult, în special experimentele cu electricitate! Mulțumim!

2. Interesant. Revenim când copilul de 6 ani va avea mai multă răbdare.

3. A fost uimitor.

1. Un loc impresionant, adaptat pentru copii, cu explicații clare și interesante. Nu este foarte scump și este 

foarte bine dotat. Personalul calm și amabil oferă copiilor siguranță și informațiile necesare.

2. Copilul, 4 ani și jumătate, a fost fascinat de fiecare „experiment‟ în parte, foarte multe fiind pe înțelesul 

lui, aceste lucruri au fost descrise de domnul ghid. O atmosferă liniștită, unde doar ne-am relaxat și 

amuzat, uneori. Vă mulțumim, Casa Experimentelor! Mai revenim, cu siguranță!

3. Toate experimentele mi-au plăcut. (Mircea, 6 ani)

4. The way Nikola Tesla invented electricity was amazing everything was cool how it was. (Andrei)



30.07.2019

31.07.2019

1. Ne-a plăcut foarte mult. Mulțumim pentru explicații. (Andrei)

2. Domnul ghid a fost super. Ne-a explicat pe înțelesul nostru și a fost chiar răbdător cu noi. Am stat 

„pe capul lui‟ vreo 3 ore ☺. Interesant, Sofia nu s-a plictisit și cred că o să ne mai întoarcem. 

Mulțumim, Cristina.

1. O experiență foarte interesantă. Mulțumim „Casa Experimentelor‟.

2. Mi-a plăcut foarte mult Bicicleta electrică.

3. Mi-a plăcut cel mai mult aparatul de Bule. (Luca, 9 ani)


