
BUCUREȘTI
CASA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ

(PIAȚA ALEXANDRU LAHOVARI, NR. 9)

30 SEPTEMBRIE 2022
16:00 – 21:00



PROGRAM SCENĂ

DESCHIDEREA OFICIALĂ ȘI 
PREZENTAREA EXPOZANȚILOR

17:0016:00 18:00 19:00

CUM ȘTIM 
DACĂ DORMIM SUFICIENT?

TEHNICI 
DE PRIM AJUTOR

SCIENCE SHOW
CHIMIA E MAGIE!

CURIOZITĂȚI DIN 
LUMEA LILIECILOR

20:00 21:00

PREMIERE TOMBOLĂ

ÎNCHEIEREA 
EVENIMENTULUI



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

FACULTATEA DE DREPT

FACULTATEA DE FINANȚE, BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI

FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI

1. Smart contracts și semnătură electronică, semnarea contractelor la distanță;
2. Dreptul asigurărilor, respectiv: răspunderea civilă în caz de accident și completarea formularului de constatare amiabilă direct de pe telefon în
format electronic, semnătură electronică, integrare cu bazele de date oficiale și preluarea semnăturilor olografe ale conducătorilor celor două
vehicule, implicate în accident, de dispozitivul pe care se completează formularul;
3. Scanare documente la distanță și adăugarea de poze care să fie evaluate de personal uman;
4. Asigurarea respectării reglementărilor legale în privința protecției datelor personale conform Regulamentului european 679/2016; dispozițiilor
legale privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate
de ASF; asistență tehnică de la distanță asigurată de un robot prin intermediul Inteligenței Artificiale; gestionarea digitală a reclamațiilor incidente
dreptului protecției consumatorului prin asigurarea sesizării ANPC și ASF în mod automat.

Dormi bine? Suficient? Când te trezești ești binedispus, plin de energie, odihnit sau te doare tot corpul, ești amețit, irascibil și dezorientat? Ai nevoie
de o cafea imediat după ce te-ai trezit sau de un mic-dejun energizant? Te invităm să ne vizitezi, pentru a putea să oferim câteva soluții acestor
probleme sau să îmbunătățim calitatea vieții tale, prin reglarea duratei și calității somnului.

Relația mea cu banii
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
FACULTATEA DE MANAGEMENT

Culoare și personalitate - ce spun culorile care ne plac despre personalitatea noastră

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC

FACULTATEA DE ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ
ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ÎN ECONOMIE, AFACERI ȘI COMUNICARE

Utilizarea OERs (Open Educational Resources) și a platformelor de blended
learning pentru asigurarea continuității educației și trainingului. Exemplul
proiectului 19-COP-0038 "Environmental Education – OERs for Rural Citizens" și al
cooperării româno - islandeze.

Economia pe înțelesul tuturor

https://docs.google.com/spreadsheets/d/106R25LFpSfQrtnkn-DDdTSFS8RkJRoqhl0UGNDw5b6k/copy


FACULTATEA DE CHIMIE
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Pe durata evenimentului, atât copiii cât și adulții vor avea ocazia să descopere tainele chimiei prin activitățile științifice și educative

desfășurate împreună cu studenții și cadrele didactice ale facultății, care vor împărtăși ideile științifice folosind un limbaj accesibil, pentru a îndepărta

barierele dintre știință și publicul larg. Scopul experimentelor este de a face chimia ușor de înțeles, plăcută, de a le stârni participanților curiozitatea și

interesul pentru știință, de a le oferi posibilitatea să afle informații noi și să înțeleagă implicațiile activității de cercetare în domeniul chimiei.

Chimia este interesantă și distractivă. Chimia stârnește curiozitatea. Chimia este un proces de investigare. Chimia provoacă și determină cunoașterea.

EXPERIMENTE HANDS-ON

✓ Aerul pe care îl respirăm

✓ Curcubeul în tavă

✓ Cloud in a jar

✓ Tornado in a jar

✓ Raining Cottonballs

✓ Cuptor alimentat cu energie solară

✓ Ocean in a bottle



UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

01

02

03FACULTATEA DE INGINERIA 
ȘI MANAGEMENTUL 

SISTEMELOR TEHNOLOGICE

Roboți mobili și 

sisteme mecatronice

FACULTATEA DE INGINERIE 
MECANICĂ ȘI MECATRONICĂ

Autonomus system for indoors object collection

Mechatronic cutting system

FACULTATEA DE CHIMIE 
APLICATĂ ȘI ȘTIINȚA 

MATERIALELOR
Experimente demonstrative: 

Jeleuri jucăușe; Lava lamp; Baloane-frigărui; 

Oglinda de argint; Pastă de dinți pentru elefanți



Ești pasionat de știință și în același timp vrei 
să fii un cetățean european informat? Echipa 

Centrului EUROPE DIRECT București te 
așteaptă cu materiale informative pe 

tematică europeană, puzzle de asfalt cu 
statele membre ale UE, quiz cu roata 

norocului, jocuri și alte activități interactive!

Participă la sesiunile de întrebări
pe teme europene, iar echipa 

Spațiul Public European te 
premiază!



CENTRUL PENTRU ȘTIINȚA SUPRAFEȚEI ȘI NANOTEHNOLOGIE
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Te-ai întrebat vreodată cum e să fii

agent secret? Orice agent trebuie să

știe cum să citească un mesaj

secret! Hai să descoperim împreună

tainele mesajelor ascunse!

Hai să facem împreună rame
colorate amestecând un 

aditiv alimentar cu 
antiderapant. Nu sunt 
polimerii fascinanți?!

Ce este lipicios, ușor de modelat, nu se 
rupe și se pregătește din lipici, spumă de 

ras și borax? Ai ghicit, este SLIME. 
Pregătește și tu un slime gelatinos, ce cu 

siguranță nu se va dezlipi de mâna ta!

Vino să îți confecționezi
propria brățară! Vei fi 

surprins cum ingredientele
din bucătărie te ajută să
colorezi metale. Îți poți

personaliza brățara cu biluțe
colorate după bunul plac, iar 
în funcție de voltajul aplicat,

poți schimba culoarea
brățării tale.



MĂRIREA CAPACITĂȚII DE 
CONCENTRARE

NEUROMOTRICA
SC INFORMAȚIE PENTRU SPORT ȘI PERFORMANȚĂ UMANĂ

4 ateliere interactive în care controlul mișcării este folosit pentru:

ANTRENAREA 
ANTICIPĂRII

DIMINUAREA DURERILOR 
COLOANEI VERTEBRALE în zonele 

toraco-lombară și cervicală

AMELIORAREA 
POSTURII

Performanța fiecăruia dintre noi începe de la antrenarea și cunoașterea propriei capacități de a ne controla corpul.



POLIȚIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PREVENIRE A CRIMINALITĂȚII

Poliția Română va fi 

reprezentată de Institutul

de Cercetare și Prevenire

a Criminalității care va

susține dezbateri, 

prezentări și concursuri

pe teme specifice, în

domeniul prevenirii

victimizării. 

De asemenea, vor fi 

prezenți și polițiști din

cadrul Institutului

Național de Criminalistică

pentru demonstrații

privind utilizarea

științei în munca de 

poliție.



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
“DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI - ILFOV

O persoană instruită în acordarea primului ajutor poate deveni salvator într-o situație de urgență. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov are o atitudine proactivă față de nevoile 

societății în situații de urgență,              reușind prin diverse campanii să creeze o legătură strânsă cu societatea 

civilă. În cadrul Nopții Cercetătorilor Europeni 2022, publicul va putea afla mai multe despre campaniile de 

informare preventivă și formare a populației privind măsurile și modul de comportare în situații de urgență. 

De asemenea, vizitatorii vor putea învăța cum se acordă primul ajutor în diferite situații de urgență.



DX EXPLORERS

Solutie ADSB - sistem de 

recepție și afișare pe hartă în timp real a 

transponderelor avioanelor comerciale

Soluție ADSB portabilă
folosind un telefon pentru
procesare și un stick DVB-T 

(RTL-SDR) ca receptor

SPOT SVX LINK - sistem de 
interconectare a mai multor

stații radio prin internet 
folosind o portabilă și Arduino.

Legături radio pe satelitul
geostaționar QO-100

Folosirea repetorului instalat la 
bordul ISS pentru a comunica

cu alte stații de pe Pământ
Legături în VHF și UHF

Simulări de legături radio în 
PMR pentru ca publicul să simtă
ce înseamnă să fii radioamator.

Telegrafia în secolul 21 - un 
generator Morse dotat cu tastatură
va fi pus la dispoziția publicului, iar 

susținătorii atelierului vor decoda ce
tastează vizitatorii



CERCETAȘII ROMÂNIEI
CENTRUL LOCAL ALB – BUCUREȘTI

Participanții pot parcurge un traseu tematic, în cadrul căruia vor exista machete reprezentând construcții specifice, machete 

cu forme de relief și harta reprezentând curbele de nivel ale terenului. 

De asemenea, vizitatorii pot învăța modalitatea de filtrare a apei folosind elemente naturale, precum și alte aspecte de 

utilizare sustenabilă a elementelor naturale.

Tot în cadrul atelierului, micii cercetași vor realiza și câteva experimente simple.



WILDERNESS RESEARCH AND CONSERVATION

În cadrul acestui atelier, veți putea învăța despre ecologia

speciilor de animale sălbatice din București, dar și despre

modul în care liliecii comunică și vânează. 

Veți putea afla mai multe detalii privind activitatea

Centrului de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice

”Visul Luanei”, care se ocupă cu reabilitarea animalelor

sălbatice rănite și veți putea participa la sesiuni interactive 

de căutare a liliecilor din acel spațiu, cu ajutorul unui

detector de ultrasunete. Ați citit bine: pe durata 

evenimentului, cu siguranță vor exista câțiva lilieci

înfometați deasupra noastră care se vor hrăni de zor, deci

haideți să îi descoperim împreună!



SISTEMUL NAȚIONAL DE RECICLARE A BATERIILOR

ALTERNASHIP
O călătorie cu o navă spațială condusă prin sunete în 

Altergalaxy, o galaxie care îți oferă o privire de 
ansamblu asupra efectelor pe care consumul

necontrolat de resurse îl poate avea asupra planetelor. 

ROATA NOROCULUI
Te invităm să-ți testezi cunoștințele 

despre cauzele schimbărilor climatice, 
iar cele mai inspirate răspunsuri vor fi 

premiate!

CELE 12 PROVOCĂRI ALE ANCĂI
Cu această ocazie invităm participanții să-și aleagă o 

provocare și, timp de 21 de zile, să completeze Jurnalul
provocărilor asumate și să ne povestească ce au 
schimbat în comportamentul lor față de mediu.



COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE LAZĂR

Echipa de robotică TITANS de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București ne explică cum se proiectează 

şi printează 3D, cum se programează un robot şi a pregătit un atelier în care vizitatorii pot lucra cu Arduino. De 

asemenea, vom afla mai multe despre ce înseamnă o viaţă sustenabilă şi cum putem colecta deșeurile în mod 

selectiv, folosind un robot.

Marathon-ul Reciclării este un joc de educare și conștientizare pentru elevii din școala primară și gimnaziu. 

Acesta își dorește să atragă atenția în rândul elevilor despre impactul deciziilor noastre zilnice și anume faptul 

că majoritatea produselor pe care le consumăm generează deșeu de ambalaj și consumă resurse.



CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE
În cadrul evenimentului, Centrul Național de Cartografie își propune

să schimbe modul în care harta este percepută, realizată și vizualizată.

Astfel, publicul va avea ocazia să creeze în mod interactiv,

într-un mediu GIS, hărți digitale. Mai mult, vizitatorii vor putea testa o 

aplicație în mediul realității augmentate, utilizând un produs cartographic

digital multi-strat, explorând noi dimensiuni ale unei hărți.

Totodată, realizările centrului din cadrul proiectului european

de cercetare VOLTA vor fi diseminate publicului.
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Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare 
Vino să înveți despre ingineria și cercetarea în științele agronomice!

➢ observarea plantelor multiplicate in vitro prin cele mai

noi tehnologii și a semințelor sintetice de cartof

➢ detalii uimitoare despre celulele vegetale și alte forme

de viață din jurul nostru (insecte, ciuperci și bacterii)

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE 
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

Facultatea Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului

✓ imaginile satelitare permit înțelegerea și monitorizarea 

problemelor de mediu și a schimbărilor climatice

✓ milioanele de imagini care ne ajută să răspundem la 

întrebarea: "Cum se modifică planeta noastră?"

✓ observarea schimbărilor survenite de la un anotimp 

la altul sau pe parcursul a câțiva ani folosind serii 

multitemporale de imagini satelitare

✓ tehnici de realizare a animațiilor cu imagini satelitare

Hai să învățăm împreună despre Observarea Pământului!

➢ degustare de fructe de asimina și de smochine din 

plantele crescute în livada universității

➢ înmulţirea prin butăşire la smochin


