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Intre orele 17:00-22:00 vizitatorii vor avea ocazia sa participe interactiv la toate 
activitatile/experimentele derulate in cadul NCEFIH2019, sa se inscrie la tombola, sa viziteze 
expozitiile de grafica, desen, pictura, portretistica si bineinteles sa asculte BIG FM direct din 
studioul amenajat in cadrul facultatii. 
 

In intervalul 18:30 – 19:30 se vor organiza o serie de prezentari din diverse domenii 
cum ar fi siguranta persoanelor (institutul INSEMEX), comunitate (Deva 750), proprietate 
intelectuala (Anda Vlad), calatorii (Club Evolutii). 
 

In jurul orei 21:00 se va face extragerea biletelor de tombola. 
 

La ora 22:00 va avea loc inchiderea evenimentului.  
 
 
 
PUNCTE DE ATRACTIE NCEFIH2019 
 
 
Studioul de Radio BIG FM: partenerul media din cadrul NCEFIH2019 isi va muta pentru cateva 
ore studioul de emisie in loboratorul de ingineria materialelor al facultatii. Astfel Radio BIG 
FM va emite in direct desfasurarea NCEFIH2019. 
 
Piticii Creativi: Lucrari prezentate de patru pitici creativi, din invatamantul prescolar si primar 
(tara de provenienta- Italia): desene, tablouri 3D, colaje, exponate din hartie realizate prin 
diverse tehnici. 
 
Laboratorul de creatie SYMERYENY: elevii clasei a IV-a C de la Liceul Tehnologic T.F. “Anghel 
Saligny” – Simeria, coordonati de prof. Paku Cristina Florina, vor desfasura activitati 
interactive in cadrul unui atelier Lego, vor demonstra tuturor cum erupe un vulcan, vor amuza 
micii si marii vizitatori cu slime-uri colorate produse in timp  real si se vor delecta in atelierul 
de lemnarie al lui Luca (sculptura in lemn, traforaj, pirogravura). 
 
Bicicleta care încarcă orice tabletă sau telefon: elevii de la Liceul Tehnicologic „Matei Corvin” 
Hunedoara, împreună cu învățătorul lor, Tiberiu Dîscă, au creat bicicleta care încarcă bateria 
telefonului sau al oricărui alt dispozitiv. 
 
Plimbare printre emoții: Expoziție de desen in creion, autor Kis Petra-Antonia studentă anul 
I la Facultatea de Arhitectură si Urbanism UPT Timișoara, specializarea mobilier si amenajări 



 
interioare. Microexpresiile reprezintă ceea ce oamenii ascund dincolo de cuvinte. Lucrarea 
"Plimbare printre emoții" este inspirată din cele 7 emoții universale, emoții care redau 
expresii adânc întipărite in trupurile tuturor. 
 
Fantasy world: Expozitie de ilustratii grafice, autor Oros Carla - studentă anul III Universitatea 
de Artă şi Design Cluj Napoca - secția Grafică. Ilustrații realizate în tehnică mixtă în cadrul 
mobilității Erasmus + L' École Superieure des Arts Saint- Luc de Liege – Belgia. 
 
Deva 750: un proiect care se va derula pe întreaga perioadă a anului 2019, când aniversăm 
750 de ani de la prima atestare documentare a orașului nostru. Împreună, vrem să 
descoperim de ce ne iubim orașul și de ce încercăm să-l facem mai bun, să-l respectăm și să 
ne respectăm între noi. Despre toate acestea ne va povesti Project General Manager Deva 
750 Catalin Hosu. 
 
RobotX & RobotY:  echipele de robotică ale Colegiului Național de Informatică "Traian 
Lalescu" Hunedoara. Echipa RobotX coordonată de profesorul Mircea Nistor, ne prezintă 
robotul care a obținut 5 medalii de aur în cadrul FIRST Global Challenge 2018 desfășurat în 
Mexic. 
 
Linia flexibila de productie: noul laborator de Roboti si linii flexibile al facultatii de Inginerie 
Hunedoara (investitie de 60.000E). Cadrele universitare ne vor demonstra cum se realizeaza 
procesul de productie in Era Industriala 4.0. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/deva750.ro/?__xts__%5B0%5D=68.ARAOTP6Eaj0IL4DK_aiBRfHdjWmm4W672AW4PYG1YHO34VYdFwNtZiX2FlgjOFAQkaJaqn0bcLoBcE_tfOokwb7PAMbJXMaby3PWJgDG4Lf60HFL6k_pQDX5Y9uwhctX1GsUryQvaZT7MLgrcRWSpSBI8dGXxSHzaEEX1obWrcUx_h9_qjSkUmIm97aCo-zPWqtgHmuIduBaiix4iz4QLqjN7uiqZqvxwOTTSrpuV-CDrC97ThqHImmSWJSNmeWMCgW8Zd-705wW0gjyGlZZyaXoajb2TJnlrxM5vFDLP-ek5CAmllqNt9A1vYx0mo5Yvq8dR3EYQR5GpOfj0WZLLGiWLGM1&eid=ARB2qHsNWIuEubOBEc7IkHV14B8_QQ2C1b_89Ue_huQf2xlx2QMVdeLpn_PRCnHpuj77M9a02CWbaH2L&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000772224513&fref=tag
https://www.facebook.com/deva750.ro/?__xts__%5B0%5D=68.ARAOTP6Eaj0IL4DK_aiBRfHdjWmm4W672AW4PYG1YHO34VYdFwNtZiX2FlgjOFAQkaJaqn0bcLoBcE_tfOokwb7PAMbJXMaby3PWJgDG4Lf60HFL6k_pQDX5Y9uwhctX1GsUryQvaZT7MLgrcRWSpSBI8dGXxSHzaEEX1obWrcUx_h9_qjSkUmIm97aCo-zPWqtgHmuIduBaiix4iz4QLqjN7uiqZqvxwOTTSrpuV-CDrC97ThqHImmSWJSNmeWMCgW8Zd-705wW0gjyGlZZyaXoajb2TJnlrxM5vFDLP-ek5CAmllqNt9A1vYx0mo5Yvq8dR3EYQR5GpOfj0WZLLGiWLGM1&eid=ARB2qHsNWIuEubOBEc7IkHV14B8_QQ2C1b_89Ue_huQf2xlx2QMVdeLpn_PRCnHpuj77M9a02CWbaH2L&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000772224513&fref=tag

