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01.08.2020

1. Am recomandarea  pentru vizitarea „Casei Experimentelor” de la un prieten care 

a vizitat-o şi a fost foarte impresionat de toate experimentele din Casă. Şi noi am 

fost foarte mulţumiţi de personalul care a prezentat experimentele şi de toate 

experimentele expuse, fiind noutăţi şi lecţii de fizică şi ştiinţă. (Niculae A + Victor J)

2. Foarte interesant. Felicitări!

3. Foarte tare. (Vlad, opt ani)

4. Superb, mi-a plăcut foarte mult, în special faptul că am putut experimenta lucruri 

noi şi am învăţat un lucru: experimentând, totul va lua o altă dimensiune în mintea 

ta, la care, cel mai probabil, nu te-ai fi gândit până în acel moment. ☺ (Iulia)



02.08.2020

1. Primele impresii de la 3 ani şi 9 luni: cele mai interesante sunt bilele care 

merg pe traseul rapid, faţă de traseul scurt. Mulţumim, şi o să revenim cu 

drag şi la alte experimente. P.S. Bobina Tesla foarte, foarte impresionantă! 

(Maria & Radu)

2. Astăzi a fost una dintre cele mai frumoase zile, la Casa Experimentelor. 

Am aflat lucruri noi.

3. Foarte interesant și palpitant!!!

4. Mi-au plăcut foarte mult: Tesla, Patul cu cuie. (Dimi, 10 ani)

5. Am revenit cu plăcere la Casa Experimentelor. Mi s-a părut la fel de 

fascinant. Vă mulțumim! (Vladimir)

6. Edy și Rareş au fost încântați de următoarele: ochelarii cu prismă, 

Bicicleta, Patul cu cuie, Cilindrul, Privește-ți umbra. Vă mulțumim pentru 

amabilitate!



06.08.2020

07.08.2020

1. Ne-a plăcut fantastic de mult, în special Patul cu cuie, Liftul cu lanț și camera cu 

electricitate. Vom reveni cu siguranță. (Sara şi mami)

2. A fost o experiență foarte interesantă. Ne-a plăcut cel mai mult experimentul cu Bobina 

Tesla. (Vlad, Mara și Radu)

1. Mi-a plăcut la partea când mi-a electrizat părul. (Sara, 7 ani)

2. Mulțumim pentru amabilitate. Este un muzeu foarte interesant. (Anda)

3. A fost foarte interesant! Apreciem interacțiunea personalului cu noi, amabilitatea și 

pasiunea față de experimente. Ne-am distrat și am învățat într-un mod foarte plăcut. 

Cu siguranță vom reveni! Vă mulțumim! (Familia Munteanu, Constanţa)



08.08.2020

09.08.2020

1. A fost extrem de interesant! Mulţumim: Inventatorii, Adunatorii, Construitorii şi Lucrătorii care au făcut 

această expoziție. Mi-au plăcut toate obiectele și invențiile. Toate exponatele au fost ciudate, dar și 

interesante! Vă mulțumim, mult! (Hovhannes)

1. Mulţumim mult pentru atmosfera  minunată! A fost o vizită extrem de distractivă și 

interesantă atât pentru copii cât și pentru părinți! Cu siguranță, o să revenim. (Bianca V)

2. O experiență inedită, trei ore parcă au fost o clipă, lumea din jurul nostru văzută cu alți ochi. 

Mulţumim. (Familia Ilie)



10.08.2020

14.08.2020

1. O experiență foarte interesantă! Mulţumim!

1. Exemplar! (Bianca)

2. Super distractiv! Mulţumim! Vom reveni! (Ionela)



15.08.2020

1. O oră nu e suficient! Mai mult decât super! Mulţumim! (Giorgiana & Ștefan)

2. Foarte, foarte interesant! ♥ (Ramona și Ștefan M)

3. Foarte interesant! Părinții și-au adus aminte de fizica din liceu. ☺ Mulţumim!

4. Foarte frumos! Mi-ar fi plăcut să fi existat ceva asemănător când eram noi mai mici. Dar și la 20 de ani e 

fascinant.

5. Impresionant şi fascinant în același timp! O experiență unică! Mulţumim! (Daria Petre)

6. Foarte interesant! Vom repeta experiența! Felicitări. ☺ (Oana Preda)

7. INTERESANT, EDUCATIV, DISTRACTIV, MULTE EXPERIMENTE. CHIAR MERITĂ! (CONSTANTIN)



16.08.2020

19.08.2020

1. Experiența cea mai tare - Globul artificial (n.n.: Generatorul Van de Graaff)

2. Experiență de neuitat. Super! Educativ! Distractiv! (Varga M)

1. Camera întunecată mi-a plăcut cel mai mult. (Eduard, 10 ani)

2. Cel mai mult mi-a plăcut experimentul în care trebuia să eliberez cercul roșu din sforile legate de 

sculpturile din lemn. ☺ (Andronie Cezar, 12 ani)

3. Cel mai frumos a fost la conservarea umbrelor (în cabină) – n.n.: ”Privește-ți umbra”. A fost o experiență 

frumoasă! (Elena, 15 ani)

4. Mie mi-a plăcut cabina.



21.08.2020

1. Este o experiență interesantă și frumoasă de făcut în familie. O să mai 

venim când o să mai crească cel mic. (Patricia)

2. Este un loc cu multe atracții interesante, care merită vizitate oricând. 

Mulţumim doamnelor pentru amabilitate şi implicare! (Vlad)

3. Experiențe deosebite, unice, atât pentru copii, cât şi pentru adulți. 

Mulţumim! (Geanina)

4. Este un loc inedit, atât pentru copii, cât şi pentru adulți. Mulţumim şi

doamnelor pentru atitudinea frumoasă, caldă, calmă si disponibilitate în 

orice moment. Mulţumim! (Cătălina)



24.08.2020

1. Mi-a plăcut experimentul cu fulgere. (Ilinca Berea, 10 ani)

2. My kids 5 and 4 years old likes it very much! Very interesting but it would be helpful

sometimes if they can explain in english language. Thank you!

3. Este un loc foarte frumos! O experiență plăcută. Un loc fantastic şi pentru adulți cât şi pentru 

copii! Succes! Mulţumim doamnelor pentru amabilitate! (Denisa, Valentin, Luiza şi Anais)

1. Mi-a plăcut racheta și la experimentul cu electricitate. Cu siguranță revenim curând.

2. Foarte instructiv pentru toate vârstele. Impresionant pentru vârstnici şi magic pentru copii. FELICITĂRI! 

(Raluca + Florin MATEI în calitate de însoțitori ai nepoțelelor Catinca - 3 ani şi Ilinca - 6 ani, MATEI)

3. Experimente foarte interesante, explicate într-un mod plăcut. O experiență minunată, atât pentru cei 

mari cât şi pentru cei mici. (Andreea Stanciu, 22 ani, Mureanu Răzvan, 12 ani)

25.08.2020



28.08.2020

1. Foarte frumos, interesant şi instructiv. Se respectă cu strictețe regulile de 

igienă. Mulţumim. (Dorina)

2. Spectaculos, minunat, o experiență care merită să o încerci. Doamnele, 

minunate. Aveți recomandarea noastră. (Familia Mărgărit, Brăila)



29.08.2020

1. Foarte interesant atât pentru copii cât şi pentru părinți. Felicitări!!! 

(Familia Bâlcan, București)

2. O experiență plăcută, ca de obicei. Un mare plus pentru doamna 

ghid. De remediat: 1- La intrare sunt buruieni şi ar fi frumos să fie mai 

primitor. (n.n.: Am remediat, mulțumim!)

2- Pluralul de la „minge‟ este „mingi‟ şi nu „mingii‟, cum este 

prezentat la planșa „ Pendulul Click- Clack‟. (n.n.: Am remediat, 

mulțumim!)

3. Mi-a plăcut foarte mult bicicleta care alimentează diferite obiecte şi

toate experimentele (mai ales Camera întunecată) şi cred că dacă s-ar 

amenaja şi afară ar veni mult mai multă lume. (Alex, 10 ani)

4. O experiență plăcută şi relaxantă, atât pentru adulți cât şi pentru copii. 

Mulţumim pentru prezentare şi vă urăm succes în continuare!



29.08.2020 - continuare

5. A fost o experiență interesantă. Cel mai mult mi-a plăcut Bobina Tesla.

6. A fost o experiență foarte  interesantă din care am avut multe de învățat. Având în 

vedere contextul epidemiologic, datorită personalului foarte atent şi implicat ne-am 

simțit în siguranță. Vă mulțumim!   

7. O experiență foarte interesantă şi informativă. Cel mai mult ne-a plăcut bicicleta care 

dădea energie dacă era pedalată. De fapt, toate sunt foarte interesante.

8. Super fun!



30.08.2020

1. O experiență unică, un personal calificat şi primitor, o ambianță plăcută şi lucruri foarte 

interesante şi distractive. Recomand!

2. Mulțumiri pentru răbdare, amabilitate şi explicații folositoare! Succes în continuare!

3. Super ♥
4. Cel mai mult mi-a plăcut Globul cu plasmă. (Vladimir, 10 ani)

5. Mulțumiri şi doamnelor pentru explicații şi amabilitate!

6. Mie mi-a plăcut mult Patul cu cuie, la fel şi fraților mei! (Arta, 11 ani)


