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Trasee recomandate pentru vizitatori 

 
Toate traseele pornesc din “Tabăra de bază” (Amfiteatrul 97, etaj I, Clădirea veche) şi se 

încheie în “Curtea magică” a facultăţii. Fiecare grup de vizitatori are însoţitorul (ghidul) propriu. 
Prezentarea experimentelor în “Curtea magică” are loc la ore fixe: ora 11:30; ora 13:00; ora 

15:00 şi durează cca. 40 de min. 

Traseu “ÎNCEPĂTORI” (verde) 
Recomandat copiilor mici, elevilor de până la clasa a 10-a inclusiv; neiniţiaţilor. 
Traseul este fix, timpul de staţionare în fiecare laborator este de cca 15 min, 
porneşte din “Tabăra de bază” (Amfiteatrul 97, etaj I, Clădirea veche) la fiecare 
15 min şi se încheie în “Curtea magică” a facultăţii. Durata estimată este de cca 60 
min; iar cu asistenţa la “spectacolul magicienilor” din curte, până la 100 min. Este 
oferit în două variante, parcurgând următoarele laboratoare în ordinea indicată.  

ÎNCEPĂTORI Varianta I: 1.   Lab. 10, Subsol, Clădirea veche 
 2.   Lab. 101, etaj I, Clădirea veche 

3. Lab. 150, etaj II, Clădirea veche 
Se utilizează treptele principale ale Clădirii vechi. 

ÎNCEPĂTORI Varianta II: 1.   Lab. 217, etaj I, Clădirea nouă 
2. Lab. 216, etaj I, Clădirea nouă 
3.   Lab. 222, etaj II, Clădirea nouă 

Se utilizează treptele treptele secundare ale Clădirii noi. 
 

Traseu “INIŢIAŢI” (portocoliu) 
Recomandat elevilor mai mari de clasa a X-a (inclusiv), elevilor şcolilor tehnice, 
interesaţilor în tehnologie şi inginerie chimică. Traseul este fix, timpul de staţionare 
în fiecare laborator este de cca 15 min. Se porneşte din “Tabăra de bază” 
(Amfiteatrul 97, etaj I, Clădirea veche) la fiecare 20 min şi se încheie în “Curtea 
magică” a facultăţii. Se parcurg următoarele laboratoare în ordinea indicată. Durata 
estimată este de cca 100-120 min; iar cu asistenţa la “spectacolul magicienilor” din 
curte, până la 150 min.  

INIŢIAŢI: 1.    Lab. 119, etaj I, Clădirea veche 
2. Lab. 152, etaj II Clădirea veche 
3. Lab. 133A, etaj II, Clădirea veche 
4. Lab. 55, etaj I, Clădirea veche 
5. Lab. 208, Parter, Clădirea nouă 
6. Lab. 210, Parter, Clădirea nouă 
7. Lab. 227, Etaj II, Clădirea nouă 

In Clădirea veche se utilizează trepte secundare, iar transferul către Clădirea nouă se face prin curte. 
Doritorii pot să parcurgă suplimentar şi traseul “ÎNCEPĂTORI” 

  
Traseu “AVANSAŢI” (albastru) 
Recomandat elevilor claselor mari cu performanţe deosebite la olimpiade, cadrelor 
didactice, studenţilor, cercetătorilor, iniţiaţilor. Parcurgerea acestui traseu se 
iniţiază la cerere din “Tabăra de bază” (Amfiteatrul 97, etaj I, Clădirea veche). 
Timpii de staţioare în laboratoare sunt la libera decizie a vizitatorilor. Doritorii 
pot să parcurgă suplimentar şi celelalte trasee. 
Se recomandă vizitarea următoarelor puncte de activitate din Clădirea veche: Lab. 
6, Lab. 9, Lab. 13, Lab. 14 şi Lab. 17 – Subsol; Lab. 54 şi Lab. 76 - Parter; Lab. 106 
- etaj I; Lab. 136 şi Lab. 139 - etaj II. Se utilizează treptele secundare. 


