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In ZONA CUNOASTERII veti putea intalni: 

• Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive 
• Agenția Spațială Română 
• Centrul Internațional de Biodinamică  

Miscarea nanoparticulelor superparamagnetice in gradient de camp magnetic și o • 
Transmisiune via internet a unui experiment in aflat derulare la sediul CIB – 
monitorizarea comportamentului unei speciii acvatice de interes economic (Acipenser 
ruthenus). 
Centrul de Chimie Organică „Costin D. Nenițescu” al Academiei Române 

• Centrul UNESCO pentru Studiul Complexității si Centrul de Excelență pentru 
Neuroștiințe 

stații meteo și telescoape digitale • lumea Fractalilor • programul NEXUS. • introducere 
în tainele stresului • Laboratorul de neuroni • Magia vederii. • experiment cu neocub - 
legomagnetic • roboți-lego • experimente de biofeedback - inima și neurosky. • 
familiarizarea cu electrostatica - polarizare - autoorganizare • programul interdisciplinar 
Gaia - planeta vie (o statie de microseismicitate pentru evaluarea pattern-ului dinamicii 
antropice intr-o metropola, un clinometru cu lichid de mare sensibilitate pentru studii 
geodinamice si rezultate ale colaborarii cu Politehnica Bucuresteana, Facultatea de 
stiinte aplicate pe teme cum sunt antenele fractale, oscilatoarele haotice, rezonanta 
haotica sau sistemele inteligente de monitorizare a riscului seismic. 

• Institutul National de Cercetare pentru Sport – INCS impreuna cu Centrul de 
Cercetare pentru Performanța Umană, Facultatea de Educație și Sport, 
Univesitatea Pitești 

Sistem de testare si antrenare a calitatilor de echilibru postural • Utilizarea 
echipamentelor de navigatie inertiala in biomecanica sportului precum și cu • Aparatura 
de testare si antrenament in conditii simulate de dinamica a mediului (CASINOR - 
Computer Assistent Informational Orthotics. 

• Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH 
• Radioactivitatea naturală - detector cu NCA • Azotul lichid • Harta nuclizilor • 
Autolaborator pentru măsurarea ionilor atmosferici • Grid-ul sud-est european 

• Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiatiei – INFLPRP în 
colaborare cu Apel Laser  

instalatie de procesare cu laser (CO2) si demonstratii (taieri, inscriptionari, etc.) • alte 
dispozitive laser functionale  

• Institutul National de Fizica Materialelor – INFM :  



postere/scurte filme asupra unor exeperimente pe materiale cu memoria formei si 
vizualizari de nanostructuri) • experimente de tip remote-laboratory (adica sa se 
comande de la fata locului, experimente care se desfasoara in laboratoare din INFM). 
Speram ca aceasta modalitate moderna de a efectua cu copii de la distanta 
experimente, pe aparatura complexa care nu poate fi transportata la fata locului, sa aiba 
succes. 

• Institutul Naţional de Fizica Pământului - INFP 
• autolaborator pentru inregistrarea replicilor cutremurelor puternice • comutator seismic 
(Mitigator) • alerta seismica utilizind GSM 

• Institutul Național de Geologie și Geoecologie Marină - GeoEcoMar 
• Institutul National pentru Inginerie Electrica ICPE-CA :  

Difractia luminii printr-o fanta reglabila - demonstratie cu un laser pointer • Difractia 
luminii printr-o retea de difractie (80 linii/mm) - demonstratie cu un laser pointer; calculul 
lungimii de unda a razei laser • Difractia luminii unui laser pointer pe un obstacol subtire 
(ac) • 4. Reflexia, refractia & re-reflexia luminii printr-un bloc de sticla; legatura directa 
cu ecranarea electromagnetica (EMC) • Dispozitiv simplu (pendulul dublu) pentru 
"demonstrarea" Teoriei haosului •  Generatorul Marx folosit in laboratoarele de incercari 
la inalta tensiune; demonstratie "live" pe o micromacheta • "Perna magnetica" - 
frânarea manifestata la interactiunea unui magnet permanent in cadere libera pe o 
placa de metal diamagnetic (Cupru) și a unui magnet permanent ce ruleaza pe un plan 
inclinat din material diamagnetic (Aluminiu) • "Forta magnetica de respingere" •  
"Busola suspendata" - bara magnet permanent indica directia  Nord-Sud a polilor 
magnetici ai Terrei •  "Busola ... improvizata in teren" - o piesa filiforma din metal 
feromagnetic (ex. cui, agrafa, sarma, ac) asezata pe un suport plutitor pe suprafata apei 
(..o baltoaca,etc.) indica directia  Nord-Sud a polilor magnetici ai Terrei •  "TERRA ... ca 
un MAGNET" •  " ? aveti abilitatea de a indentifica...??"  care din cele doua piese 
identice ca forma si aspect, este Magnetul Permanent magnetizat si respectiv, care nu 
este magnetizat, fara a  avea in apropiere nici un alt obiect feromagnetic;       ... 
incercati, ...si veti reusi  !!!. •  Frina cu curenti turbionari •  Motor bazat pe tranzitia fero-
para- si para-feromagnetic. 

• Institutul Naţional de Optoelectronică – INOE 
Autolaboratorul de Cercetare si Monitorizarea a Mediului • experimente privind 
Generatorul Van de Graaf, Tornadele, Vizualizare fascicul laser (Laser He-Ne) sau a 
corpurilor calde si reci folosind camera IR, Radiometria, Fenomene radiative și 
Presiunea aerului 

• Institutul Național pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice, Rm. Vâlcea - ICSI 
• Institutul Astronomic al Academiei Române 
• Institutul de Ştiinţe Spaţiale – ISS 

Misiunile spatiale ESA, Planck si Euclid • Detectorul de raze cosmice RoCosmics • 
Clasificare de galaxii folosind date SDSS • Detectia de Exoplanete cu ajutorul misiunii 
Kepler. • prezentarea aplicatiei Android  de stiri de stiinta, Astro-Side • întâlnire cu 
Gauri Negre Cosmologice și Microscopice, cu marele accelerator de la Geneva, LHC si 
cu experimentul ALICE • Universul la microscop … 
Optoelectronica-2001 S.A. 

• Universitatea București – Facultatea de Fizică 



Fibra optica lichidă; Plasma Speaker (difuzorul din plasma); Transmiterea semnalului 
electric prin oameni, Cilidrul care urca pe un plan inclinat, Propagarea luminii, 
Instrumente optice, Surse de lumina, Interferenta si difracția, Holografia optica si 
digitala. 

• Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Ştiinţe Aplicate 
Spectre optice - comparatie intre spectrele de emisie ale becurilor comerciale bazate pe 
diferite tehnologii (bec cu incandescenta, bec economic, bec cu leduri ) · Determinati 
grosimea firului de par folosind fenomenul de difractie optica · levitatia magnetica. 

• Microchip Technology  
Sistem de captare a energiei solare cu urmarirea punctului de putere maxima • Circuite 
sincrone pentru alimentarea eficienta a ledurilor de putere • Incarcatoare inteligente de 
baterii. 
 
In ZONA AGORA va invitam la discutii interactive: 
16:00- 16:30 Proiectie film Discovery: “Prin Gaura de Vierme cu Morgan Freeman” 
16:30 - Cât de atenți suntem cu viitorul?  Conferință-dezbatere propusă și susținută de 
echipa Anticipația 
17:00 – 17:30 Proiectie film Discovery 
17:30 – 18:00 Discutie interactive cu echipa Institutului National de Cercetare in Sport 
18:00 – 18:30 Proiectie film Discovery 
18:30 – 19:30 Invitati cercetatori participanti la conferinta “Diaspora in Cercetarea 
Stiintifica si Invatamantul Superior din Romania” 
 
In ZONA CURIOSILOR va invitam la: 
TECHSCHOOL - prezentarea concursului Tech Quest; demonstratie de sumo robotic 
EUROPA FM te invita sa vezi cum arata un studio de radio si sa asculti live concursurile 
ce se vor desfasura legat de eveniment 
Institutul Cercetare si Prevenire a Criminalitatii – activitati de psihosociologie 
Concursuri:  Labirintul Cunoasterii, Labirint U.V., Dezleaga misterul, Joc cu minte, Poze 
la minut 
Punct de informare 
  
Program in ZONA MULTIMEDIA : 
19:30 – 20:00  Moment muzical - violoncelistul Razvan Suma 
20:00 – 20:45 Duplex CERN 
20:45 – Extragere tombola 
21:00 – 21:30 Lasershow 
21:30 – 22:00 Concert Percussion Band 
 
Dupa orele 22:00 va invitam in zona AGORA pentru Cafeneaua Stiintelor 


