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Voi… despre noi 

Volumul  1



05.01.2022

1. Super experiență pentru cei doi copii (4 ani și 6 ani), dar și pentru mine. Personalul 

foarte amabil. Ne-am simțit minunat, vom reveni cu siguranță! Mulțumim. (Claudia, Sara, 

Tudor) ♥



06.01.2022

1. Excelent ghid, excelente informații argumentate, empatie, grijă copii, 

dezvoltarea interesului pentru fenomene ce țin de fizică. Mulțumim 

organizatorilor. Felicitări!

2. Impresia a fost frumoasă, mai venim, recomandăm. ♥ De la Mădălina ♥

3. Impresia a fost una foarte frumoasă, recomand Casa Experimentelor! ♥

(Andreea)

4. Ne-a plăcut foarte mult, o experiență plăcută și interesantă. Vom reveni 

cu drag. ♥

5. Foarte interesant și educativ pentru copii! Ghidul a fost foarte pe 

înțelesul copiilor! (Costel)

6. Deși am mai văzut și alte căsuțe experimentale, aceasta este foarte, 

foarte interesantă datorită interactivității și informațiilor foarte științifice 

transmise copiilor! Foarte frumos, felicitări!



08.01.2022

1. Este a treia oară când ajungem aici. Copilului de 8 ani, Marc, i-au plăcut 

Vârtejul, Baloanele și Bicicleta. Vă mulțumim!

2. Numele meu este Tudor, și mi-au plăcut fulgerele. Casa Experimentelor e cea 

mai tare.

3. Casa Experimentelor este un loc bun. Puteai să vezi cum se fac 

experimentele.

09.01.2022

1. Sunt Sara și mi-au plăcut experimentele cu auzitul și fulgerele.

2. Mulțumim pentru experiența experimentelor. ☺ Felicitări pentru inițiativă!

(Ari + Elena, Ioan + Nana) 

3. Minunat pentru copii (6 ani). Mulțumim! 

4. O experiență minunată!



10.01.2022

11.01.2022

1. Această vizită mi-a plăcut foarte mult! (Radu Gabriel)

2. Foarte interesant și instructiv. Mulțumim frumos! 

1. Foarte frumos și ingenios totul. Copilul de 4 ani a fost încântat de lift, cel mai 

mult. Mulțumesc pentru experiență! ☺

12.01.2022

1. Un loc frumos, unde știința este la îndemâna celor mici, curioși și isteți. 

Personal drăguț! ☺ Mulțumim!

13.01.2022

1. Am rămas surprinsă de răbdarea și atenția băiețelului de 4 ani. Impresionant!



14.01.2022

1. Experiența a fost una deosebită, în care am învățat multe 

lucruri utile. Mi-aș dori să o repet cât mai curând! (Radu)

2. Cel mai mult mi-a plăcut în Camera întunecată, iar Casa 

Experimentelor este un loc unde vrei să vii în fiecare zi. (Sofia)

3. Experimentele sunt pentru toate vârstele. Sunt lucruri care îți 

pun mintea la contribuție. Personalul foarte amabil.

4. Interesant și atractiv, pentru orice vârstă! O trambulină pentru 

viitorii fizicieni.

5. O experiență deosebită pentru copilul meu și pentru mine, de 

asemenea. Domnul ghid este foarte pregătit. Felicitări!



15.01.2022

1. Mi-a plăcut foarte mult că avem voie să experimentăm! ☺

19.01.2022

1. Very, very beautiful! Minunat, mulțumim!

21.01.2022

1. Foarte interesant! Foarte instructiv! O să mai venim și o să 

recomandăm și altora!

2. Experimente cu adevărat unice și foarte educative. Mulțumim, 

Casa Experimentelor, cu siguranță vom reveni!



25.01.2022

1. Minunat! Nu mă așteptam să fie atât de interesant, nici nu știu când au 

trecut cele două ore. Fetiței mele i-a plăcut cel mai mult Camera umbrelor, 

Pompa cu Bule. Mulțumim!

2. Mi-a plăcut cel mai mult Racheta.

26.01.2022

1. Foarte interesant. Mulțumim pentru explicații.

23.01.2022

1. Ne-a plăcut foarte mult. Noi, părinții, am fost încântați de tot ce 

am văzut. Aștept să revenim când mai cresc copiii. Toate bune!



28.01.2022

1. Mi-a plăcut foarte mult!!! (Andra)

2. Am trăit o experiență de cunoaștere deosebit de plăcută și 

antrenantă. Datorită explicațiilor furnizate de ghid, cu multă 

competență, tact, și răbdare, am deschis ferestre noi, și cei mari 

și cei mici, pentru a primi informații noi sau a le reîmprospăta, 

pentru a pătrunde mai adânc în universal tainic al fizicii, pentru a 

lăsa curiozitatea să ne transporte din hotarele ludicului în cele ale 

științei. Sunt bucuroasă pentru reacția pozitivă a copilului de 6 

ani, care nu s-a plictisit nici un moment, și-a dorit explicații mai 

multe și sigur că de acum va căuta explicarea misterelor cu mai 

multă tragere de inimă. Vă mulțumim tuturor celor care ați 

participat la crearea acestui laborator științific și vă felicităm 

pentru impactul asupra educării copiilor și adulților. (Gabriela 

Teodorescu)


