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Descoperă Cetăţile Chimiei ! 
 

Tabăra de bază: formăm echipe şi pornim la drum ca să desoperim comorile  

                  Cetăţilor Chimiei (Amfiteatrul 97, etaj I, Cladirea veche) 
 

Cetatea ucenicului vrăjitor 
Lab. 10, Subsol, Clădirea nouă Vrei sa modelezi ceşcuţa de cafea a papuşii Barbie? O pisicuţă sau 

caţeluş de ceramică? 

Lab. 150, Etaj II, Clădirea veche Vizitezi bucătaria focului verde şi ameţeşti învârtindu-te pe un 

rotavapor; apoi priveşti cum îngheaţă florile în laborator deşi e soare 

afară... 

Lab.216, Etaj I, Clădirea nouă Reacţii oscilante în valuri, un adevărat “montagne rousse” în culori...  

Lab. 217, Etaj I, Clădirea nouă Ce poţi face cu mărunţişul din buzunar ? De exemplu o baterie  

Lab. 222, Etaj II, Clădirea nouă Stiai ca poţi să inveţi scrisul invizibil doar folosindu-te de varză sau 

sfeclă? 
  

Cetatea virtuală 
Lab. 101, Etaj I, Clădirea veche Spaţiul virtual îţi stă la dispoziţie ca să navighezi după plac printre 

atomii unei molecule 

Lab. 133A, Etaj II, Clădirea veche In cinci minte ţe-ai şi pus propria linie tehnologică în funcţiune! Oare 

cum? 
  

Cetatea micilor ingineri 
Lab. 9, Subsol, Clădirea veche Pătrunzi secretele preparării lianţilor şi a betoanelor  

Lab. 13, Subsol, Clădirea veche Reactoare in  iniatură 

Lab. 14, Subsol, Clădirea veche Ce ştii despre sticlă? 

Lab. 55, Parter, Clădirea veche Ai in grijă o coloana de distilare. Cum reglezi temperatura şi debitele? 

Lab 208, Parter, Clădirea nouă Ai văzut vreodată un filtru industrial?  

Lab 210, Parter, Clădirea nouă Oare motorina de la pompa din colţ e bună la maşina noastră? Apa 

înbuteliata are duritate? 
  

Cetatea secolului XXI 
Lab. 17, Subsol, Clădirea veche Află ce înseamnă o analiza spectrală! 

Lab. 76, Parter, Clădirea veche Ai condus vreodată o “combina electrochimică”? 

Lab. 106, Etaj I, Clădirea veche Te aşteaptă o demonstraţie de chimie analitică 

Lab. 136, Etaj II, Clădirea veche Decodificăm termeni precum: “Cromatogramă” 

Lab 139, Etaj II, Clădirea veche Viaţa cotidiană a unui doctorand 

Lab. 152, Etaj II, Clădirea veche Sinteze organice pe înţelesul tuturor 
  

Cetatea vie 
Lab. 6, Subsol, Clădirea veche Linişte vă rog! Asistaţi la prima lecţie de inginerie genetică! 

Lab. 54, Parter, Clădirea veche De ce miros aşa plăcut uleirile eterice? 

Lab. 119, Etaj I, Clădirea veche Mamă, îmi cumperi şi mie un laborator din acesta? 

Lab. 227, Etaj II, Clădirea nouă Curcubee chimice 
 

Curtea magică – locul magic al serbărilor chimiei; cu artificii în focuri bengale şi minivulcani     

înfierbântaţi; ursuleţii dansatori din eprubete întreţin atmosfera! 

 
 

Te aşteptăm ! 


