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Voi… despre noi 

Volumul  9



02.09.2022

03.09.2022

1. Cea mai frumoasă experiență! Sala întunecată a fost cea care 

a lăsat cele mai tari senzații! Mulțumim personalului dedicat!

1. Rămânem cu gândul și impresia că există 

un loc în România unde copiii se pot 

îndrăgosti de fizică și pot performa mai târziu. 

(Fam. Preda, Craiova)



04.09.2022

05.09.2022

1. Minunat!! O experiență frumoasă printre atâtea experimente. (Florentina)

2. Mulțumim!! O experiență extraordinară care pe mine ca adult m-a 

determinat să mai studiez puțin fizica ☺

3. Mi-au plăcut foarte mult experimentele științifice ale acestui muzeu.

1. Cel mai frumos mod de a învăța despre fizică.



06.09.2022

10.09.2022

1. Mulțumim pentru experimente! A fost o vizită grozavă!!

2. Am vizitat un centru de experimente asemănător în Brisbane, 

Australia. Aici ne-am simțit minunat, ghidul ne-a acordat timp 

foarte generos și ne-a expliat totul cu multă răbdare ☺

1. Foarte interesant! (Sara)

2. Extraordinar! Mulțumim pentru experimente și 

prezentare! Garantat vom reveni.



11.09.2022

1. Ne face plăcere să revenim în fiecare an la Casa Experimentelor! Exponatele și descoperirile sunt 

surprinzătoare de fiecare dată, iar explicațiile pline de pasiune, entuziasm, răbdare, poezie chiar și 

dragoste pentru știință, spirit inovator și copii deopotrivă. Excepționale explicații adaptate tuturor! 

Sperăm la într-o zi să ne și sărbătorim aici! Vă doresc mult succe, cât mai mulți vizitatori, mulți 

inventatori în devenire și viață lungă și frumoasă fiecăruia în parte, echipei și conceptului în sine!



18.09.2022

21.09.2022

1. Ne-a făcut plăcere să revenim. Mulțumim pentru răbdare și 

pentru multele informații împărtășite! (Grupa Albinuțelor)

1. O zi perfectă pentru familia noastră. Vă mulțumim pentru tot! 

Am plănuit o vizită de 2 ore care însă a durat mult mai mult ☺

2. Vă purtăm deja în inimile noastre, noii noștri prieteni de la Casa 

Experimentelor! Mulțumiri speciale ghidului pentru răbdare, tact și 

înțelepciunea de a se apropia de copilul nostru! (Familia Kurtuluș)



23.09.2022

27.09.2022

1. O zi plină de experimente de reținut de care ne-am bucurat împreună 

cu elevii noștri. Mulțumi ghidului pentru cunoștințele împărtășite elevilor 

și pentru răbdarea de a ne arăta diferite experimente. (Elevii și profesorii 

de la Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu„ Covasna)

1. Spectaculos! Plăcut impresionați toți participanții delegației! Mulțumiri! 

(Liceul Teoretic Murfatlar)
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