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04.07.2020

1. O experienţă plăcută şi interesantă care merită să fie experimentată. Este un 

beneficiu faptul că experimentele sunt interactive.

2. A fost o experienţă frumoasă pentru cei doi copii ai noştri, Andrei, de  5 ani şi

Patricia, de 4 ani. S-au jucat şi au învăţat lucruri noi. Am fost încântaţi de camera 

„electrică", cu magii, fulgere şi umbre. E de recomandat. Vă mulţumim.

3. O experienţă de neuitat pentru mine şi nepotul meu Ioan, în vârstă de 10 ani. 

Ne-au încântat toate experimentele deopotrivă, atmosfera, amabilitatea ghidului şi

a doamnei de la recepţie. Am petrecut aici mai mult de două ore deosebit de 

frumoase, încărcate de cunoaştere. Mulţumim frumos.

4. Mi-a plăcut totul din acest muzeu. (Ioan,10 ani, Constanţa)

5. O experienţă extraordinară, care nu ar fi fost posibilă fără ghidul cu spirit 

didactic, bucurie molipsitoare. Mai venim. Mulţumim! (Delia, Oliver & Eduard, 

Bucureşti + Bistriţa, foarte mulţi 10).



05.07.2020

1. Mi-a plăcut foarte mult Casa Experimentelor! A fost foarte 

distractiv! (Căliţoi Maria, 11 ani, Bucureşti)

2. Am fost fascinaţi de tot ce am văzut şi experimentat. Foarte 

tare!!! (Dragoş, Ica şi Elena) P.S. Vom transmite şi altora!

1. Mi s-a părut foarte interesant şi distractiv deoarece sunt 

foarte multe obiecte şi experimente! A fost o experienţă de 

neuitat! (Liceul Teoretic Horia Hulubei, clasa a IVa B)

07.07.2020



1. Ne-a plăcut mult, mult, mult !! Nici nu ştim când a trecut timpul. Vedeta, uauu!!!

2. A FOST SUPER TARE !! Mai ales cel cu fulgerul. WOW ! (Alexandra)

09.07.2020

1.O experienţă minunată!!!  Mulţumim. (Alex, David, Dana)

08.07.2020

1. O să mai vin aici.- BICICLETA!!! (Rareș, 7 ani)

12.07.2020



15.07.2020

1.  Sebastian, Ştefan şi Gabriel, au fost foarte plăcut impresionaţi. 

Vom reveni. Mulţumim!

2. Ne- a plăcut foarte mult. A fost interesant! (Valentina)

3. Mi-a plăcut şi a fost interesant. (Alin din Cluj)

4.♥ Robert

1. Foarte interesant! Mulţumim pentru informaţii. (Eva)

2. Interesant şi educativ. (David)

18.07.2020



19.07.2020

21.07.2020

1. Racheta şi Bobina Tesla ne-au plăcut cel mai mult, şi tot 

muzeul este foarte interesant şi educativ. Ne dorim să existaţi

mult timp! (Biţă Mihaela)

2. Foarte frumos!

1. Mi-a plăcut foarte mult aici şi am aflat foarte multe lucruri 

interesante. A fost o experienţă minunată. (Marin Alesia)



22.07.2020

1. Felicitări! Impresionant. Vă dorim ca toţi cei care vă păşesc pragul să 

vă cunoască cât mai bine exponatele. Suntem pentru a doua oară la 

dumneavoastră. Ne dorim să revenim, să găsim şi mai multe exponate şi

să reluaţi atelierele. Succes! (Dan, Ge şi Ne)

2. . Felicitări!!! Am venit pentru prima dată în Casa Experimentelor, am 

rămas frumos impresionată, vă doresc mult succes! (Denis şi Mihaela)

3. Mi-au plăcut experimentele legate de apă, electricitate, Patul Fakirului

şi totul a fost foarte frumos! Îmi doresc să mai vin aici. (Eva, 10 ani)



23.07.2020

1. Mi-a plăcut foarte mult racheta! Mulţumim! (Cătă, 8 ani)

1. Organizarea şi personalul foarte activ şi competent. Instructiv 

pentru copii şi adulţi. Idei ingenioase. Spor la organizare. 

(Tomei Ştefania şi nepoţii Ilinca şi Radu Tudorache)

25.07.2020



26.07.2020

1. Ne-a plăcut foarte mult! Acum la şcoală va fi o distracţie. Vă 

aşteptăm şi la Cluj – Napoca!!! (Nani Marc, Mini Lupaş)

2. Mi-au plăcut valurile.

3. Interesant, foarte frumos, incitant şi ne-a stimulat gândirea. 

Mulţumim.

4. Frumos şi interesant, multe lucruri noi de învăţat. (Eliana)

5.♥ Science. Mulţumim! Foarte frumos! Constructiv!



31.07.2020

1. Ne-a plăcut foarte mult, ne-am distrat, am învăţat lucruri noi şi am înţeles

lucruri vechi ☺. Am fost împreună cu fiica mea, am venit special să vizităm 

Casa Experimentelor, de care ştiam de pe Net. Totul a fost pe măsura 

aşteptărilor, nu vă recomand să schimbaţi nimic - continuaţi aşa!! Personalul 

este foarte amabil şi răbdător!! Vom reveni, cu siguranţă! (Andreea şi Ioana, 

Roman, Neamţ)


