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30 SEPTEMBRIE 2022

17:00 – 22:00



Colegiul Național „Costache Negri” are plăcerea să vă invite, adulți și 

elevi de toate vârstele, într-o incursiune în lumea științei! Încercăm să 

aducem știința mai aproape de oameni, să o „coborâm” de pe 

piedestalul ei în… casele noastre! 

Participând la NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI în Galați, în 

incinta colegiului nostru veți putea vedea fizica la ea acasă, chimia 

realizată cu “ce găsim în casă”, secrete din viața plantelor, mistere 

dezlegate, câini poliţişti şi multe alte surprize…. Elevii liceului, mai mari 

și mai mici, împreună cu partenerii noştri din cadrul Inspectoratului de 

Poliţie al Judeţului Galaţi vă vor conduce în această minunată aventură!

Vizitatorii vor putea participa la concursuri cu premii și tombole, totul 

desfășurându-se într-o atmosferă destinsă, relaxată, prietenoasă.

Vom începe prin a prezenta expozanții, după care vizitatorii se vor putea 

bucura în voie de cele pregătite. Vă așteptăm cu drag pe data de 

30.09.2022, începând cu ora 17:00, în curtea colegiului nostru, ca să 

împărtășim împreună experiențe din minunata lume a științei!



Ora Partener / Expozant Descriere activitate

17:00 Deschidere eveniment – prezentarea expozanților

17:00 -22:00
Colegiul Naţional

„Costache Negri” Galaţi

Proiector „handmade”

Sprout City

Tubul lui Ruben

Propagarea sunetului

Imagini infinite

Difracția luminii

Viteza sunetului

Rover lunar

Ozoboți

Slime magnetic

Experimente la … borcan!

Ce știm despre corpul nostru?

Romanian Science Festival

Basic Life Support

Slime magnetic

Bobină Tesla



Ora Partener / Expozant Descriere activitate

17:00 -22:00 Colegiul Naţional

„Costache Negri” Galaţi

Generator van der Graaf

HOCUS-POCUS! - magia din jurul nostru

Spectacol de lumină și culoare

Sanitarii pricepuți salvează vieți

Forestzania

Construim viitorul cu roboţi

Explozie de culoare

Magie în eprubetă

Dansul culorilor

Cum putem crea un cameleon chimic?

Miniartificii

Și vinul apă se făcu!

Dans metalic pe apă

Vulcanul chimic

17:00 -22:00
Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Galaţi

Serviciul pentru Acţiuni Speciale  - echipamente 

specifice şi câini pentru detectarea explozibililor

Serviciul Criminalistic – simularea unei cercetări la 

faţa locului cu ajutorul unui câine specializat în 

prelucrarea mirosului uman


