
 
 
 
  
 
 
„Noaptea Cercetătorilor” se va desfășura in trei locații in București, si anume: 

 Platforma de fizica de la Măgurele (09:00-18:00): 
o Vizite in laboratoarele Facultății de Fizică si ale Institutelor de Cercetare  

Naționale, pe baza de programare a grupurilor (unde, în limita posibilităților, 
încercam sa organizam transport cu autobuze din oraș); 

o Concurs “Cel mai numeros grup”; 
o Afișarea lucrărilor în cadrul concursului de desene "Vreau sa fiu 

cercetător"; 
o Afișare fotografii din concursul foto. 

 
 Parcul Tineretului (16:00-22:00) 

o Ateliere demonstrative cu activități științifice si amuzante susținute de 
Universități și Institute de cercetare din București si din țară; 

o „Science Cafe” interactiv pe teme de larg interes pentru public (clima, ELI, 
CERN, etc) ; 

o Concurs prelegeri libere elevi clasele 5-12, pe teme de matematica, 
informatica, fizica, chimie, biologie; 

o Observații astronomice; 
o Concurs de avioane de hârtie - copii pana in 10 ani; 
o Tombola cu premii, etc. 

Program 
17:00 – 17:20 SCIENCE CAFÉ – “Știința – meseria ta de zi cu zi” – Andrei 
Dorobanțu – Institutul de Fizica Atomica 
 17:25 – 17:30  Tombola  
 17:30 – 18:00 Concurs cu premii “Avioane de hârtie” (cel mai frumos avion, 
cea mai mare distanta parcursa de avion) . Participanți: copii cu vârsta maxima  10 
ani; 
 17:55 – 18:00  Tombola 
 17:30 – 18:00 Concurs de prelegeri libere (cu premii) “Știința pe interesul 
tuturor”  (Partea I – elevi clasele V – VIII) 
18:00 – 18:20  SCIENCE CAFÉ “Bosonul ciclonului tropical” – Dr. Spineanu 
Florin – Institutul National de Cercetare Dezvoltare de Fizica Laserilor, Plasmei si 
Radiațiilor 
 18:25 – 18:30  Tombola 
 18:30 – 19:00 Concurs cu premii “Avioane de hârtie” (cel mai frumos avion, 
cea mai mare distanta parcursa de avion) . Participanți: copii cu vârsta maxima 10 
ani; 
 18:55 – 19:00  Tombola 
 18:30 – 19:00 Concurs de prelegeri libere (cu premii) “Știința pe interesul 
tuturor”  (Partea II – elevi clasele V – VIII)  
19:00 – 19:20  SCIENCE CAFÉ “Omul in antropocen - FAQs”  - Dr. Roxana 
Bojariu, Sef Secție Climatologie – Administrația Naționala de Meteorologie 
19:25 – 19:30  Tombola 
19:30 – 20:00  Concurs de prelegeri libere (cu premii) “Știința pe interesul 
tuturor”  (Partea I – elevi clasele IX – XII) 
19:55 – 20:00  Tombola 
20:00 – 20:20  SCIENCE CAFÉ “Romania la CERN” - Dr. Calin Alexa, 
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara 
“Horia Hulubei” 
20:25 – 20:30  Tombola 
20:30 – 21:00  Concurs de prelegeri libere (cu premii) “Știința pe interesul 
tuturor”  (Partea II – elevi clasele IX – XII) 



 
 
 
  
 
 

20:55 – 21:00 Tombola 
21:00 – 21:20  SCIENCE CAFÉ   “ELI-NP – lumina extrema. Ce este si ce 
poate face laserul cel mai puternic din lume” – Dr. Ovidiu Tesileanu, Institutul 
National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia 
Hulubei” 
21:30 – 21:45 Tombola – Marea extragere 

 
 Muzeul Antipa (19:30-24:00) 

o Ateliere demonstrative, în sala multimedia, specialiştii Muzeului “Antipa” 
vor interacționa cu publicul larg, vor prezenta diferite tehnici de preparare, 
colectare și conservare a materialului biologic, pentru toți pasionaţii de ştiinţă 
(înscrieri grupuri pentru această locație la: http://www.antipa.ro) 

 
Detalii actualizate privind concursurile si inscrierile sunt disponibile pe site-
ul: http://noapteacercetatorilor.uaic.ro 
 
În momentul în care programul va fi definitivat vom revenii cu informații suplimentare 
Pentru orice nelămuriri, nu ezitați sa ne contactați. 
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