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01.12.2019
1. „La mulţi ani!”, în primul rând, pentru Ziua Naţională a României! Personalul a fost
foarte explicit în a da explicaţiile ştiinţifice. Experimentele au fost deliciul copiilor dar şi
al adulţilor. Am văzut lucruri pe care nu le văzusem decât la televizor. Mulţumim mult!
(Doru Popovici şi Marian M.)
2. Am vizitat împreună cu familia un loc minunat unde poţi vedea explicate diverse
fenomene pe care le întâlneşti şi în viaţa de zi cu zi. Este un loc minunat cu angajaţi
minunaţi, joviali şi dornici să împărtăşească tuturor câteva mostre de ştiinţă. Aş
recomanda acest loc, oricui. (Mihai C.)
3. Foarte instructiv şi plăcut pentru familii. Mi-ar fi plăcut să văd plăcile vibrante cu
nisip să aibă un difuzor pentru frecvenţe constante. (Familia Buga, Constanţa.)

02.12.2019

1. Angajații au fost de mare ajutor din prima secundă. Am învățat nenumărate lucruri
utile şi interesante de la domnul ghid, care ne-a ghidat pașii prin minunatul câmp al
experimentelor. Foarte plăcut şi instructiv pentru întreaga familie. Mulţumim din
suflet. (familia Miller)
2. Very good exhibits. I really liked the electronic part and also the optical illusions.
Would recommend to everybody. Fun for young and physics! (M.)

3. Ne-au plăcut mult fulgerul, Pianul, Valurile şi mașinuța! Personalul prietenos şi
primitor! Mulţumim pentru experiența oferită! (Dascălu Valentina)

03.12.2019

1. Totul a fost foarte interesant. Mulţumim pentru workshop. Ne-am simțit adevărați magicieni! (DSBU)
2. Ne-a captat atenția şi imaginația atât mie cât şi băiatului de 12 ani; știința este cea care stă la baza
progresului. Felicitări şi mulțumiri. (Petrescu Alex)

04.12.2019
1. Impresia mea mi s-a părut una bună şi este foarte interesant.
2. A fost o experienţă deosebită, foarte frumoasă, dorim să revenim în Casa
Experimentelor. Mulţumim personalului care a fost foarte amabil cu noi.
3. Foarte interesant.

05.12.2019
1. We had great time, thank you very much. (Israel)
2. Au fost lucruri impresionante. Vrem cât mai multe experimente şi chimice! (Cataleya + Laura)
3. Am fost plăcut surprins de gazde, şi au fost niște exponate la care nu mă așteptam. Aş fi dorit să
fie mai mare locația, şi mai multe experimente.

06.12.2019
1. A fost foarte interesant. Copiii au fost foarte încântați de experimentul „Umbre şi
culori”. Este un loc minunat, cu siguranţă îl vom recomanda colegilor noștri din școală.
Vă mulțumim. ☺

2. A fost interesant, aș mai veni cu drag!
3. O experienţă deosebită.
4. Tesla este pururi omul de știință preferat!

5. A fost o experienţă frumoasă, vom mai veni cu mare drag!

07.12.2019
1. A fost o experienţă de neuitat. Recomand!

♥

2. Mi-a plăcut foarte mult şi voi mai reveni cu drag, mai ales pentru experimentele cu electricitate!
3. A fost o experienţă foarte frumoasă.

♥

♥

4. A fost o impresie extraordinară. Toate aceste experimente au fost minunate! Cu siguranţă, o să mai vin.
5. A fost o impresie foarte frumoasă. Toate experimentele te impresionează.
6. Mulţumim din suflet. A fost extraordinar. Vom reveni cu mare plăcere de fiecare dată. Experimente
interesante, great fun. (Şcoala Gimnazială nr.7, Buzău)
7. Mulţumim pentru experienţă. (Şcoala Gimnazială nr.7, Buzău)
8. A fost o experienţă plăcut impresionantă, pe care o recomand cu drag şi apropiaților mei, cu informații utile,
însă recepția a lăsat de dorit! Toate cele bune!

07.12.2019 - continuare

9. A fost o experienţă frumoasă, reprezentația a fost foarte interesantă, copiii au fost captați
in totalitate, dar, există şi un dar, timpul de așteptare în momentul intrării a fost foarte lung.
Pe curând!
10. Casa Experimentelor – WOW - 5 STELE. Voi reveni cu drag şi altă dată. Copiii super
încântați, au trecut prin toate experimentele, s-au distrat de minune. Mii de mulțumiri
domnului ghid, pentru demonstraţiile făcute, poveștile dumnealui sigur nu vor fi uitate.
Felicitări! (Inv. Cristina Caraconcea)
11. Ne-a plăcut tare mult la voi. Când ne facem mai mari o să fie de 100 de ori mai
interesant ca azi. Promitem că mai venim. Mulţumim pentru experimente. (Dani, 5 ani, şi
Ana, 38 ani)
12. O experienţă inedită şi care merită repetată. Mulţumim, şi, la cât mai multe experimente!
(Sonia Avramescu, 6 ani)
13. Vă mulțumim că ați creat pentru copii şi părinți o locație unică pentru joacă „altfel”. O
experienţă UNICẮ ! (Andreea Timofte)

08.12.2019

1. O experienţă frumoasă, inedită şi distractivă. Oameni minunați, dornici să
împărtășească toate cunoștințele. Cu siguranţă mai revenim. Mulţumim. (Lili, 6 ani şi
Sabin, 3 ani)
2. Excelentă experienţă. Micuțul nostru a revenit cu drag. Vă mulțumim. (Victor)
3. Ne-a plăcut totul. (David, 7 ani)

4. I-a plăcut. ☺ (Filip, 3 ani)
5. Am dorit să ajungem de mult timp şi ne-am simțit foarte bine. Poate Bobina Tesla ar
putea fi mai „spectaculoasă”☺

6. Foarte utile şi edificatoare toate experimentele. Mulțumesc!!

08.12.2019 - continuare

7. Mulţumim pentru aceste experimente grozave şi pentru disponibilitatea,
deschiderea, comunicarea ghidului. Vă mulțumește, (Ștefan, Fakirul).
8. Vă mulțumim pentru o experienţă de neuitat. Un loc potrivit atât pentru copii, cât şi
pentru adulți, iar, cu ajutorul ghidului, am fost capabili să înțelegem experimentele
mult mai bine. Cu drag, de la Gura Humorului, (Andi, Ingrid, şi George B.)
9. Vă mulțumim mult. Un loc foarte frumos din care am învățat multe lucruri.
(Gabriela)

09.12.2019

1. A fost o experienţă minunată. Copiii au fost plăcut surprinși de ceea ce au
descoperit aici. Prezentările au fost spectaculoase şi interesante. Cu greu s-au
desprins de aici, copiii. Cu siguranţă, vom reveni.
2. Experimentele prezentate au fost impresionante. Atmosfera călduroasă,
gazdele foarte primitoare. Este îmbinat foarte frumos utilul cu plăcutul. Totul
este spectaculos! Ne vom revedea cu siguranţă!
3. Astăzi am aflat lucruri interesante, a fost o experienţă frumoasă pe care sper
că o vom repeta şi anul viitor.

09.12.2019 - continuare

4. O experienţă unică şi mai ales educativă. Față de alte locații cu teme
similare, am avut mai mult sprijin din partea angajaților şi ghidului. Fiica mea s-a
distrat de minune şi abia așteptăm să revenim. Mulțumim, (Sofia şi Dragoș)
5. O vizită de nota 10, pentru copii brăileni de 8 ani: experimente interesante,
atractive, care, cu siguranţă le-au trezit elevilor gustul cunoașterii. Am hotărât să
revenim (în grup sau individual) de fiecare dată când venim în București.
Domnul ghid a reușit să accesibilizeze informațiile, captând-le atenția ca un
adevărat magician. Vă mulțumim, „Casa Experimentelor”. Sărbători fericite!
(Prof. Pavlovschi Adina. PS: Revin cu nepotul „personal”, cât de curând!).

10.12.2019
1. Visita interessante, asi dovrebbe essere la scuola. Grazie! (Paolo)
2. La scienza in mondo semitice molto figo!! Mulțumesc

11.12.2019
1. Re-descoperim lumea înconjurătoare. Este o experienţă memorabilă din care plecăm cu multe întrebări de
cercetat. Mulțumim.♥ (Cătălina şi Andrei)

12.12.2019

1. Personal foarte amabil, ne-a explicat pe înțelesul nostru experimentele. Deși fetița mea are doar 6 ani, a
fost încântată! Mulțumim.

13.12.2019
1. Primul pas către știință a fost făcut! Experimentele ne îndeamnă la
cunoaștere. Ii vom îndemna pe cunoscuții noștri să vă viziteze. (Elevii
Colegiului Național Pedagogic „Carol I”, Câmpulung)

14.12.2019

1. We had a very nice experience playing and engaging with all the exhibits here.
Thank you for this.
2. A fost o activitate instructivă deosebită, copiii au fost încântați şi noi, cadrele
didactice, la fel. Vă mulțumim! (Prof. B. Şcoala „Constantin Gh. Marinescu”, Galați)
3. Mulțumim pentru o petrecere captivantă, atât pentru copii cât şi pentru părinți.
4. Casa Experimentelor este o „experienţă” de neuitat. Cu siguranţă vom reveni!
(Clasele a-II-a, a-III-a. a-IV-a! Măgula – Tomșani)

15.12.2019
1. Am avut parte de experimente care ne-au ajutat să înțelegem teoria învățată la școală.
2. A fost electrizant!
3. Vă mulțumim pentru experimentele efectuate, şi copiii şi părinții au fost extrem de încântați.
Vom reveni cu drag data viitoare!
4. Foarte interesante stațiile de experimente. Felicitări! Am petrecut clipe frumoase!

16.12.2019
1. Thank you for a great time. Kids enjoyed and learned a lot through fun. (T.Obilcnik)

19.12.2019
1. Mi-a plăcut tot. Super!!! (D.)
2. A fost minunat! Oamenii sunt foarte primitori şi prietenoși! Vă mulțumim!
3. Super cool, recommend it!

20.12.2019
1. Foarte, foarte frumos şi profesionist realizat. Informații clare, ușor de aplicat.
Poate că școlile, mai ales la primară sau gimnaziu să poată organiza mici
proiecte şi să-şi aducă elevii să învețe principiile fizicii şi ale științelor în general,
într-un mod aplicat. Felicitări şi mult succes. (Constantin Lomaca)
2. A fost foarte tare. ☺
3. A fost foarte amuzant!
3. Copiii au fost foarte încântați. Mulţumim ghidului pentru explicațiile date. A fost
extraordinar!! ☺

21.12.2019
1. Experimentele au fost foarte interesante, şi atractive pentru copii. Mulţumim
pentru tot! O mică recomandare: mai multe explicaţii la fiecare masă de lucru, iar
explicațiile experimentelor, adaptate mai mult nivelului de vârstă. Mulţumim!

22.12.2019
1. Mie mi-a plăcut cel mai mult Patul de cuie. (Elena, 8 ani)
2. A fost minunat. Cel mai mult mi-a plăcut Patul cu cuie. (Deea)
3. Mi-a plăcut cel mai mult Cel cu Bicicleta. (Matei Iancu, 9 ani)
4. Mi-a plăcut foarte tare! Bravo! (Dăian Alexandru)
5. Mi-a plăcut Fântâna dorințelor.
6. Bravo! (Teodor, 11 ani)

22.12.2019 - continuare
7. Mulţumim pentru acest loc. Ne-am simțit foarte bine. Mai venim! Pupici ♥♥♥
(Nicoleta, 46 ani)
8. Ne-a plăcut foarte mult, foarte interesant! (Adelina, Robert, George, Anca)
9. Mi-a plăcut foarte mult experimentul cu electricitatea şi Bobina Tesla. Cu drag,
(Maria, Teo şi Vali)
10. Foarte frumoasă expoziție! Ne-am petrecut timpul foarte frumos aici. Vom
reveni! (Maxi, Ileana şi Jens)

23.12.2019
1. Eu am apreciat cel mai mult faptul că putem folosi ce vrem, când vrem.
(Cezar)
2. Mi-a plăcut să fac omul de zăpadă. (Robert)
3. Am fost la Laboratorul lui Moș Crăciun şi mi-a plăcut foarte mult. (Amalia)
4. Mulţumim pentru experimente, a fost foarte interesant! (Mary Jeanne & Emil)
5. Cel mai mult mi-au plăcut invențiile lui Tesla! (Iacob George Marian, 11 ani)
6. Super concept, m-au impresionat toate exponatele şi experimentele, în
special Bobina Tesla şi desenatul în oglindă, mi-a dezvoltat noi abilități! ☺
Personal de nota 10!

♥ (Cristina, 20 ani)

26.12.2019
1. Suntem impresionați şi plecăm cu gândul să organizăm în
curând o nouă vizită. Felicitări! (Vladi şi Tudor)
2. Ne-a plăcut foarte mult. (Ana şi Dana)

3. Am fost plăcut impresionați de locație şi de experimente.
(Valentin, Rareș şi Adriana)

27.12.2019
1. O experienţă foarte interesantă şi explicaţii foarte detaliate. Cu siguranţă vom reveni. Mult succes în
continuare! Copiii merită să cunoască știința.
2. Cel mai mult mi-au plăcut Baloanele! (Răzvan, 10 ani)
3. Mie mi-a plăcut Patul cu cuie. (Gabriela, 8 ani)
4. Mie cel mai mult mi-a plăcut sa mă distrez cu Răzvan şi Gabriela. La mulţi ani! (Maria, 52 ani)
5. What I enjoyed the most was the „static experiment‟ on my hair, it was very funny. (Oren, from Israel)
6. Mulţumim ghidului pentru prezentare, a fost foarte interesant şi ne-a plăcut mult de el. (Ingrid, din Israel)

28.12.2019
1. Vă mulțumim pentru prezentare. Locul acesta este grozav de
descoperit, atât pentru copii, cât şi pentru părinți. Felicitări pentru
munca dumneavoastră! (Alina Tamandi + Martin & Răzvan)

29.12.2019
1. Locul este minunat pentru descoperit fenomene fizice. Mulţumim pentru prezentare.
(Nadia, Bianca & Alexandru)
2. Ne-am simțit minunat! A fost o zi superbă. Revenim cu drag şi recomandăm tuturor.
(Gabriel)
3. Foarte frumos. Impresionant. Felicitări! Extrem de educativ, foarte interesant, atât
pentru copii cât şi pentru adulți.
4. A fost foarte frumos.
5. I liked everything!

6. Impresionant. Interactiv. Personal prietenos şi calificat. Recomandare: extindeți
expoziția (mai multe elemente), parcare amenajată (cu plată).
7. Ne-a plăcut foarte mult, vom reveni cu drag!

30.12.2019
1. Expoziția este deosebit de interesantă şi sugerez: o difuzare a informației țintită mai evident către scoli;
o replicare în alte mari orașe. (C. Geangu) n.n. Mulțumim pentru sugestii.
2. O experienţă interesantă. Foarte utile în special pentru copiii care studiază fizica la școală. Mulţumim!
3. Pentru prima vizită la acest „Experiment”, experiența este foarte, foarte frumoasă. Atunci când cumperi
un produs, îl poţi clasifica astfel: „îl voi mai cumpăra sau nu”. Pentru „Experiment” avem un produs ce îl
voi mai cumpăra. (Familia Munteanu, Galați)
4. Un mod foarte plăcut de a petrece două ore împreună cu cei mici. Experimente interesante ce te ajută
să înțelegi lucruri pe care le vezi la tot pasul în viața reală. Mulţumim! (Daniel, Tudor, Didi)
5. Un sentiment unic!!! De la Brăila.☺ (Ștefan)

