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Nota:  

• Orice modificare in structura si continutul acestui regulament va fi notificata cu data si capitolul in care a 

survenit modificarea 

• Documente la care se face referire in acest regulament ( Manualul de Joc partea 1 si 2, FIRST Legal and Illegal 

parts, etc ) vor fi disponibile pe canalele de comunicare catre echipele FTC, imediat ce  ele vor fi puse la dispozitia 

partenerului FIRST in Romania, NATIE prin Educatie de catre FIRST SUA. 

• Abrevieri folosite in document pentru usurinta comunicarii: 

NPE = Natie prin Educatie 

FTC=FIRST TECH CHALLENGE 

ME= Ministerul Educatiei 

STEM= Science, Technology, Engineering, and Mathematics 
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ORGANIZATORI.  CONCEPT PROIECT FIRST.  FIRST TECH CHALLENGE ROMANIA  

 

MISIUNE:  

Asociatia Natie Prin Educatie (NPE), partenerul FIRST din Romania pentru programul educational FIRST Tech 

Challenge, este o forta activa in domeniul educatiei STEM (Stiinta, Tehnologie, Inginerie, Matematica), care 

are ca scop sa creeze o legatura puternica intre licee si universitati cu profil STEM, si mediul de afaceri din 

Romania. 

 

RECUNOASTERE:  

Proiectul de robotica FIRST Tech Challenge, organizat in Romania de Asociatia Natie Prin Educatie are 

recunoasterea Ministerului Educatiei prin PROTOCOL DE COLABORARE nr.14254/ 09.09.2021. Proiectul FIRST 

Tech Challenge figureaza in Calendarul competitiilor scolare – fara finantarea ME. 

 

VIZIUNE:   

Sustinem un nou mod de a invata stiintele teoretice: A invata prin metoda descoperirii, prin activitati practice 

si prin lucrul in grup. Acest nou mod de a invata genereaza un mai mare interes al elevilor pentru scoala si 

curricula teoretica. Investim in formarea elevilor de azi, adica cei care vor fi specialistii de maine, ajutam la 

pregatirea elevilor pentru meseriile celei de-a patra revolutii industriale - ERA DIGITALA. 

 

CONCEPTUL proiectului FIRST Tech Challenge 

Conceptul proiectului FIRST Tech Challenge presupune mai mult decat construirea unui robot. El include 

munca în echipa, lucrul pe proiect, spiritul si abilitatile antreprenoriale, initiativa si rezolvarea de probleme, 

voluntariatul.  Se propun activitati pentru dezvoltarea atat a competentelor tehnice cat si a celor non-tehnice 

(soft skills). Motto-urile programului de robotica FTC Romania sunt “work and fun” si “learning by doing”. 

 

ADMITERE la FACULTATE: 

Pe baza diplomelor obtinute de echipe la Competitiile Regionale si la Campionatul National de robotica FIRST 

Tech Challenge Romania in sezoanele anterioare dintre anii 2019-2022 , inclusiv sezonul current 2022-2023, 

elevii inscrisi in programul FTC Romania, ca membri ai echipelor castigatoare, pot fi acceptati la facultati cu 

specializari tehnice din Universitatea de Vest Timisoara, Universitatea Tehnica Cluj Napoca si cateva facultati 

din Universitatea POLITEHNICA Bucuresti. Detalii despre sectiile si profilele care accepta la dosar diploma FTC 

se vor afla de la fiecare facultate in parte. 

 

VALORILE FIRST 

Valorile FIRST stau la baza tuturor activitatilor proiectului. Insusindu-si aceste valori, elevii invata importanta 

comunicarii și a cooperarii intre echipe, aceste abilitati fiindu-le folositoare si in viata de adult, indiferent de 

domeniul in care vor lucra. 
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Valorile FIRST sunt: 

• Ceea ce descoperim și învățăm este mai important decât ceea ce câștigam. 

• Cultivăm spiritul competiției prieteneșți. 

• Ne respectăm reciproc și sarbatorim diversitatea. 

• Ne comportăm întotdeauna cu bunăvoință și empatie unii fata de alții. 

• Noi îi inspirăm si pe ceilalti să adopte aceste valori. 

• Dăm dovadă de Gracious Professionalism® și de Coopertition® în tot ceea ce facem.  

 

1. PARTICIPANTI. CUM SE FORMEAZA SI LUCREAZA ECHIPELE 

1.0. ELEVI PARTICIPANTI 

Varsta 

In program sunt acceptati elevi de liceu clasele IX- XII, si/sau elevi cu varsta implinita, intre 13 si 18 ani. 

 

Numar membri  

Echipa de baza:  5 elevi (& 1 mentor) 

 

Echipa extinsa: 15 elevi (& 1-3 mentori) 

 

Din experienta de pana acum, am constatat ca in 

echipele de robotica exista un nucleu de elevi 

care deruleaza majoritatea sarcinilor tehnice si 

non-tehnice, iar acesti elevi sunt coordonati de 

1 mentor.  

Marimea echipei de baza in sezonul 2022-2023 

va fi redusa la minim (5 elevi + 1mentor). Daca 

din motive de efective scolare nu se poate forma 

o echipa extinsa, se poate participa in program 

cu echipa de baza. 

 

In situatiile in care mai multi elevi isi doresc sa 

se inscrie in proiect se are in vedere ca numarul 

acestora sa fie maxim 15, si pot fi coordonati de 

maxim 3 mentori. 

 

NOTA: 

Functie de situatia epidemiologica si de reglementarile legale ale sezonului in curs se pot produce modificari 

in cadrul structurii si participarii in cadrul competitiilor regionale, nationale si internationale, informatii 

anuntate intr-o revizie viitoare a regulamentului, modificari care pot cuprinde informatii despre componenta  

echipei in cadrul competiitiilor 

 

Voluntari:  

O serie de elevi, care nu pot fi inclusi in echipa extinsa de maxim 15 membri, pot face parte din echipa de 

voluntari ai echipei de robotica. Voluntarii elevi pot ajuta la indeplinirea anumitor sarcini – stabilite in grupul 

de lucru al echipei (elevi & mentori coordonatori). 
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1.1. Mentiuni speciale – CURRICULA  

Programul de robotica FIRST TECH Challenge Romania are la baza o curricula creata de FIRST US. Materialele 

de informare sunt in majoritate in limba engleza, si acestea cuprind atat informatii tehnice, non-tehnice, 

traininguri, cat si reguli si norme de comportament care guverneaza activitatea tuturor echipelor FIRST la 

nivel mondial.   

Echipele au obligatia sa se informeze si documenteze folosind resursele FIRST (de ex: firstinspires.org, canal 

YouTube, discord, etc). 

Activitatile si webinariile derulate de Natie Prin Educatie sunt in limba romana si pot fi gasite in canal 

YouTube, Grupuri Facebook. Acestea vin sa completeze cu detalii specifice, locale, sau au rolul de a evalua 

nivelul de pregatire al echipelor.  

 

1.2. Mentiuni speciale – FIRST POLICIES  

Elevii si voluntarii echipelor isi exprima in mod liber si voluntar dorinta de a face parte din echipa de robotica. 

Orice persoana poate face parte din echipa de robotica, fara nicio discriminare, avand drepturi egale de a 

participa la activitati functie de abilitatile pe care le are si pe care le dovedeste in timpul lucrului in echipa, 

reglementat de si supervizat de mentorii adulti. Orice forma de abuz sau de discriminare sunt interzise, iar 

persoanele adulti sau copii care initiaza comportamente care pot fi incadrate ca discriminare sau abuz, dupa 

anuntarea in scris a situatiilor la YPP-FTCRO@natieprineducatie.ro si safetyFIRST@firstinspires.org sunt 

pasibile sa suporte efectele actiunilor lor: suspendarea temporara din echipa pana la solutionarea 

reclamatiei, urmand excluderea definitiva din echipa, si suportarea consecintelor legale in vigoare. In website  

natieprineducatie.ro capitolul FIRST POLICIES sunt descrise regulile sub care se deruleaza activitatea in 

echipele de robotica FIRST. 

 

FIRST POLICIES – Codul de Conduita FIRST Codul de conduită pentru activitățile programului FIRST Tech Challenge 

Romania – extrase, traduse si adaptate  din FIRST POLICIES – Codul de Conduita FIRST 2022-2023:  

Misiunea FIRST este de a inspira o generație de lideri în știință și tehnologie, care sunt amabili și profesioniști. 

Acest COD DE CONDUITA FIRST enumeră unele dintre comportamentele de bază pe care mentorii profesori, 

coodonatorii parinti, voluntarii adulti si elevi, membrii ai echipei, partenerii afiliați, furnizorii pe care ii aduceti 

in cadrul competitiilor, personalul și alți participanți ar trebui să le respecte în timp ce participă la activitățile 

FIRST. 

• Sunteti invitati sa manifestati si sa aratati în permanență Gracious Professionalism®. Profesionalismul si grija 

sunt moduri de a face lucrurile care încurajează si promoveaza munca de înaltă calitate, subliniază valoarea 

celorlalți și respectă indivizii și comunitatea. Cu Gracious Professionalism, concurența acerbă și câștigul reciproc 

nu sunt noțiuni separate. 

• Ajutati sa se mentina normele de siguranța ale tuturor participanților la activitățile FIRST. 

• Nu vă angajați în nicio formă de hărțuire, agresiune sau folosire a unui limbaj profan sau insultător, sau a 

oricărei violențe reale sau amenințate, sau a niciunei forme de intimidare. 

mailto:YPP-FTCRO@natieprineducatie.ro
mailto:safetyFIRST@firstinspires.org
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• Respectați toate nomele descrise in Programul de protecție a tinerilor (Youth Protection Program) prezentate 

de FIRST – si pe care mentorii coordonatori inregistrati oficiali au obligatia sa le citeasca si sa le promoveze in 

cadrul echipei. 

• Raportați conducerii locale FIRST din tara in care are loc competitie  - orice comportament care afecteaza 

siguranta si ambianta evenimentului. 

• Persoanelor care nu respectă prezentul cod de conduită li se poate interzice participarea la activitățile FIRST si 

pentru o manifestare repetata de comportamente si limbaje nepotrivite, persoanele poate sa fie excluse total 

din activitatile programului FIRST. 

• Orice incident prin care un membru al unei echipe este supus agresiunilor verbale sau fizice, abuzurilor sau 

discriminarilor in timpul sezonului competitional si in timpul unui eveniment se va izola si media prin 

comunicarea intre parti. Incidentul se va documenta folosind formularul online REPORT OF NON-MEDICAL 

CONCERN https://natieprineducatie.ro/first-policies/ , si cazul se va supune analizei comisiei de disciplina 

create la nivel international de catre FIRST. 

Nota 1: Daca organizatorul unei competitii internationale pe baza unor incidente din anii anteriori nu accepta 

participarea unor echipe la respectivul campionat, nu este potrivit si nici necesar a se interveni pentru a se impune o 

alta decizie. 

Nota 2: Daca in cadrul unei competitii oficiale FIRST au fost inregistrate incalcari ale FIRST POLICIES – Codul de 

Conduita FIRST – reclamate conform documentului online REPORT OF NON-MEDICAL CONCERN t adresat comisiei de 

disciplina FIRST, actiuni care conduc la excluderea echipei din programul FIRST, decizia se repercuteaza si la 

activitatea echipei in toate competitiile din acel sezon, indiferent de tara in care a avut loc evenimentul sau de tara de 

origine a echipei. 

Nota 3:   FIRST POLICIES – Codul de Conduita FIRST se aplica la toate evenimentele si competitiile oficiale, spatiile de 

comunicare fizice sau virtuale, forumuri si grupuri de discutie, gazduite si mediate de organisme afiliate FIRST.   

 

 sau despre program competitie.  

 

 

1.3. SARCINILE DE BAZA ALE ECHIPEI 

Programul de robotica FTC Romania propune in primul rand elevilor participanti sa experimenteze LUCRUL 

IN ECHIPA in cadrul aceluiasi proiect urmarind un scop comun. Elevii vor aplica in practica ceea ce deja stiu 

de la orele STEM, sau vor dobandi noi cunostinte si deprinderi prin studiul individual. Elevii au posibilitatea 

sa exerseze abilitati din domenii TEHNICE si NON-TEHNICE.  

O echipa de succes reuseste ca la momentul evaluarii din cadrul unei COMPETITII sa poata sa se prezinte cu:  

• un ROBOT functional si performant care pe baza unei strategii si a unei manevrabilitati inteligente 

ajunge sa castige puncte pe terenul de joc;  

https://natieprineducatie.ro/first-policies/
file:///C:/Users/User/Downloads/t
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• Engineering Notebook si / sau Engineering Porfolio (Caiet Tehnic) in care sunt prezentate activitatile 

tehnice si non-tehnice derulate in timpul sezonului, pe baza caruia se pot accesa cat mai multe premii 

oferite in concurs; 

• o prezentare bine inchegata in cadrul INTERVIULUI cu JURATII, in care se constata ca echipa este unita 

si bine organizata, eficienta si structurata atat la nivel tehnic cat si non-tehnic, cu un spirit bun, si ca 

aplica valorile FIRST. 

 

Sarcini LUCRUL in ECHIPA 

Membrii vor defini impreuna care sunt SCOPUL si OBIECTIVELE pe care le vor urma, ce METODE si RESURSE 

vor avea nevoie. 

Membrii vor stabili un mod de lucru in echipa pentru PROIECTUL COMUN (management de proiect - 

organizarea de intalniri, agenda intalnirilor, sarcini impartite in timp si urmarirea indeplinirii lor, etc.) 

Membrii elevi isi vor stabili un mod optim de organizare in interiorul echipei (team leader, responsabili pe 

partea tehnica- non-tehnica, departamente, etc.). 

Mentorul/ mentorii echipei vor fi parte/ parti din echipa, avand rol de coordonare, ghidare, sustinere, invitatii 

spre cooperare si comunicare pentru obtinerea unui consens. Participarea lor este obligatorie in viata si 

activitatea echipei.  

Sarcini TEHNICE 

Elevii care doresc sa exerseze sarcinile TEHNICE recomandam sa se pregateasca si sa acopere mai mult de 2 

pozitii din urmatoarele operatiuni. Marimea echipei de baza care va fi acceptata la un eveniment va fi echipa 

minima (5 elevi + 1mentor):   

Proiectarea 3D a componentelor robotului 

Pentru rezolvarea temei propuse in acest sezon se va analiza ce fel de mecanisme / asamble si subansamble 

sunt necesare, toate acestea la un loc, vor fi montate pe o baza asezata pe suprafata de joc delimitata in 

teren, pentru fiecare echipa.  

 

Pentru proiectare 3D se poate folosi un SAAS- Onshape sau CREO – ambele puse la dispozitie gratuit echipelor 

de catre PTC Academic - partener FIRST la nivel Mondial. 

 

• Onshape nu necesita download sau instalare, si functioneaza pe orice dispozitiv. Toate documentele 

sunt deja disponibile online. Componentele standard sunt deja in program, si se poate da acces mai 

multor membrii ai echipei sa lucreze in acelasi timp in documentele de constructie robot. Avantajele 

sunt simplitatea, tutorialele si trainingurile gratuite in Learning Center, si nu in ultimul rand faptul ca 

echipe FTC din lume au facut deja o baza de date cu toate elementele din kiturile FTC (Tetrix si Rev).  

Din Onshape se pot exporta apoi componentele custom foarte usor pentru imprimare 3D.  
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• De asemenea componentele sau ansamblele se pot exporta in orice alt CAD, inclusiv CREO pentru 

analiza si optimizare. Onshape permite importul componentelor din orice soft, inclusiv din librariile 

gratuite de tipul GrabCad sau altele. Se poate folosi in continuare si programul de proiectare CREO 

pus la dispozitia echipelor de PTC Academic, cu licenta pentru echipe. 

 

In canalul de YouTube al Natie Prin Educatie, este un playlist - RESURSE PTC PENTRU ECHIPELE FTC RO - deja 

populat cu webinars care prezinta Onshape si CREO: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyZJ_LeqI_pfmJjsU8F1Bt0g3NhTyvjd1 

 

Tot pentru proiectare 3D se pot folosi si alte programe 3D. 

• Este vorba de SolidWorks – partener FIRST; Catia, Blender etc. dar pentru acestea trebuie sa se obtina 

licenta de catre fiecare echipa in parte.  Daca echipele de robotica doresc sa lucreze oin aceste 

programe ne pot contacta si putem sa facilitam contactul cu mentori din programul FTC Ro care sustin 

Cursuri online de proiecatre 3D. 

 

Verificarea functionarii robotului – in mediu virtual 3D 

In Onshape se pot defini miscarile cinematice ale componentelor si se pot face “simulari” de functionare. Se 

pot realiza si capturi video cu miscarile simulate.  

Pentru verificarea robotului, programul CREO pus la dispozitie de PTC Academic, ofera optiunea de verificare 

a functionalitatii componentelor si robotului per ansamblu, pe terenul de joc, accesand simularea 3D a 

spatiului de joc.  

Pentru verificarea rezistentei componentelor indiferent ca au fost proiectate in CREO sau Onshape se poate 

folosi CREO, dupa definirea materialelor, constrangerilor si fortelor. 

(Nota: Robotul se poate construi/ proiecta integral in program de proiectare 3D – CREO si se poate verifica functionarea 

per total sau a sub-ansamblelor.  Dupa ce s-a ajuns la modelul 3D optim in modul virtual se poate incepe asamblarea 

reala a robotului). 

Mod de lucru recomandat (Optim): 

i. Toti membrii echipei se inregistreaza pe Onshape (in Documentul de Onshape se pot tine modelele 3D, 

ansamblele, fisiere foto, video, pdf, necesare ulterior realizarii ENGINEERING NOTEBOOK (CAIET TEHNIC). 

ii. Se folosesc direct piesele standard din librarie, daca este nevoie de customizat o piesa, se copiaza si se 

modifica (piesele din librarii sunt read only). 

iii. Se modeleaza subansamblele (pot lucra oricate persoane in acelasi timp, nu trebuie salvat nimic, se 

salveaza automat, va puteti oricand intoarce la orice moment din istoricul ansamblului/piesei). 

iv. Se asambleaza robotul final. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyZJ_LeqI_pfmJjsU8F1Bt0g3NhTyvjd1


 

Regulament de inscriere si participare in programul de robotica BRD FIRST Tech Challenge Romania, sezonul #7, ENERGIZE 2022-2023       

 

10 
 

v. Se exporta piesele custom pentru a fi imprimate, se testeaza, se remodeleaza daca este necesar. 

vi. Se exporta piesele pentru analiza cu element finit (optional) in CREO. Se testeaza, optimizeaza si se intorc 

in Onshape rezultatele. 

vii. Se exporta in CREO pentru experienta AR (optional). 

viii. Se refac in CREO constrangerile, se definesc motoarele. Si se ruleaza analizele pentru verificarea / definirea 

miscarilor / autonomiei. 

Un mod de lucru similar va fi explicat in webinarii/ tutoriale de la inceput de sezon (oct.-nov.). 

 

Asamblarea fizica a partilor componente ale robotului  

Mod de lucru recomandat: Pentru folosirea eficienta a pieselor si evitarea deteriorarii ansamblelor si 

subansamblelor se recomanda inceperea asamblarii dupa ce s-a ajuns la o forma optima a mecanismelor 

robotului intr-un program de constructie 3D. Se folosesc piesele din dotare (kituri de robotica primite 

donatie/ piesele cumparate) dar se pot supliementa sau inlocui prin tiparirea 3D a pieselor din kiturile oficiale 

folosing imprimanta din dotare (fisierele CAD le gasiti pe site-urile producatorilor acreditati FTC, de ex: Andy 

Mark, PITSCO Education Tetrix, Rev Robotics). 

Se pot crea piese dedicate pentru fiecare tema/ sezon – folosind imprimarea 3D si/ sau orice alt material 

disponibil sau tehnologie disponibila (de ex: laser cut, CNC) – in masura in care se respecta limita de 

greutate prezentata in fiecare sezon si documentul FIRST Legal and Illegal parts: 

https://www.FIRSTinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/legal-illegal-parts-list.pdf. 

 

Programarea – in aplicatia oferita de FIRST 

Pentru a avea un robot performant, care executa cu succes operatiile temei din sezonul in curs, echipa este 

solicitata sa acopere partea de autonomie si partea de telecomandare asa cum sunt prezentate in fiecare an 

in Manualul de joc FIRST. Folosirea inteligenta a senzorilor combinati cu o programare eficienta  aduce un 

plus in partea autonoma si este o etapa importanta in a obtine un robot performant  in fiecare sezon. Pentru 

programarea robotului, punem la dispozitia echipelor interesate sesiuni de webinarii, tutoriale din sezoanele 

trecute si noi sesiuni adaptate la tema sezonului in curs, in intervalul noiembrie-decembrie a anului in curs.  

Conducerea robotului pe terenul de joc, cu respectarea regulilor de joc 

Conducerea robotului pe terenul de joc presupune o activitate complexa, care necesita exersare in conditii 

de competitie. Totodata, cine se va ocupa cu conducerea robotului in timpul jocului - DRIVER - va fi necesar 

sa-si insuseasca urmatoarele:  

• Cunoasterea si insusirea regulilor jocului prezentate in Manualul de joc FIRST partea 1 si 2 

• Respectarea strategiei de joc stabilite in echipa 

• Cunoasterea mecanismelor create de echipa si folosirea la maxim a posibilitatii lor 

• Folosirea inteligenta a motoarelor si electronicii disponibile pe robot, a partii de programare si 

elementelor mecanice montate pe robot.  

https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/legal-illegal-parts-list.pdf
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!! Elevii vor câștiga cel mai mult din experiența STEM daca ei se vor implica efectiv in proiectarea, asamblarea și 

programarea robotului, toate acestea in cadrul echipei, doar cu asistența limitata din partea mentorilor adulți.  

 

Sarcini NON-TEHNICE 

Elevii care doresc sa se ocupe de partea NON-TEHNICA a proiectului vor avea de planificat si realizat activitatile:  

i. Sa gaseasca solutii “work and fun” si “learning by doing” in timpul de lucru al echipei lor 

ii. Fluidizarea lucrului in echipa - project management si micro-management; stabilirea de obiective si 

timp pe fiecare etapa de lucru, pe sectiunea aferenta activitatilor lor  

iii. Materialele de identitate vizuala ale echipei si materiale de prezentare a echipei ( care urmeaza sa fie 

folosite in liceu, in comunitatea locala, trimitre catre parteneri/ sponsori) 

iv. Utilizarea si amplasarea corecta a numelui si logo-ului compus a programului de robotica ( BRD , FTC 

Romania si NATIE prin Educatie ) in toate materialele si initiativele pe care le intreprinde echipa  

v. Comunicarea activitatii echipei pe diferite canale (de ex. social media) 

vi. Activitati de marketing si comunicare prin care se va prezenta activitatea echipei: in liceu, in 

comunitatea locala, la nivel national, cu scopul de a raspandi spiritul FIRST / activitatile STEM care se 

pot desfasura de catre elevi 

vii. Organizarea de activitati de atragere de voluntari si membrii noi in echipa 

viii. Activitati de strangere de fonduri, urmarirea alocarii lor, plan de afaceri si strategia pentru dezvoltarea 

echipei (alaturi de voluntari si/ sau mentori care pot ghida echipa) 

ix. Daca este cazul – organizarea de evenimente DEMO la care sunt invitate echipe din afara liceului/ 

orasului/ judetului – cu scopul de exersare abilitati, networking, promovarea spiritului FIRST 

x. Organizarea modului in care se concepe Engineering Notebook si/sau Engineering Porfolio pe parcursul 

sezonului (pentru capitolele tehnice si non-tehnice) 

xi. Organizarea interviului echipei pentru pregatirea intalnirii cu JURATII 

xii. Coordonarea echipei in pregatirea materialelor pentru inscrierea echipei in sezoanele urmatoare 

xiii. Responsabili cu comunicarea cu organizatorul Natie Prin Educatie pe tot parcursul sezonului  

xiv. Activitatile elevilor trebuie sa urmareasca respectarea normelor de siguranta (Safety FIRST), a 

respectului reciproc intre participanti 

1.4. MENTORII ECHIPEI 

Participarea ca mentor in acest proiect se va face pe baza de voluntariat. Activitatile mentorului trebuie sa 

fie in linie cu valorile Gracious Professionalism, Coopertition si Youth Protection program. Detalierea 

sarcinilor mentorilor se regaseste in Manualul mentorului (sursa FIRST):  

https://www.FIRSTinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/mentor-manual.pdf) 

Echipa are nevoie sa fie inscrisa cu cei 3 mentori ADULTI cu varsta de minim 21 de ani, atat pe site-ul 

www.natieprineducatie.ro cat si pe site-ul international www.firstinspires.org.  

https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/mentor-manual.pdf
http://www.natieprineducatie.ro/
http://www.firstinspires.org/
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Cine poate sa fie MENTOR. Caracteristici GENERALE 

Cel putin unul dintre mentori trebuie sa apartina invatamantului liceal (cadru didactic), nu neaparat cu 

pregatire tehnica, si care trebuie sa isi insuseasca si sa aplice valorile FIRST si FIRST POLICIES in orice situatie, 

fie ca se afla la un eveniment organizat de NPE, fie la un eveniment local organizat de o terta parte, sau chiar 

de insasi echipa de robotica. Implicarea mentorilor alaturi de echipa trebuie sa fie 100% indiferent de 

pregatirea tehnica sau non tehnica a acestora. Mentorii trebuie sa aiba capacitatea de a transmite membrilor 

echipei cunostiintele si atitudinea care sa ajute echipa sa isi atinga scopul propus.   

Este important ca fiecare adult să-și amintească că există responsabilități care vin odata cu implicarea lui in 

proiect, cu rolul de mentor. Elevii urmaresc cu atentie persoanele in care au încredere și le vor respecta, 

urmand ca in viitorul apropiat sa le urmeze stilul de lucru- devin modele de viata.  

Pentru coordonarea unei echipe pot fi desemnati maxim 3 mentori avand urmatoarele caracteristici comune: 

i. Adult, cu varsta minima de 21 ani  

ii. Cel putin unul dintre cei 3 mentori este profesor in unitatea de invatamant in care s-a format 

echipa de robotica.  

  

Daca nu se poate identifica din randul profesorilor din liceu un mentor pentru echipa de robotica, atunci 

mentorul/ mentorii pot fi: 

• profesor din alta unitate de invatamant, sau  

• parinte al unuia dintre membrii echipei, sau 

• specialist din afara unitatii de invatamant, sau 

• alte persoane adulte abilitate 

 

Nota: Pentru oricare din situatiile in care mentorul nu este cadru didactic in liceul respectiv, se va prezenta la inscriere 

DECIZIA DE APROBARE emisa de directorul liceului in care functioneaza echipa de robotica, prin care se recunoaste rolul 

de mentor persoanei respective, si i se acorda responsabilitatea de a coordona echipa, a lua contact cu elevii si a 

comunica cu ei, a desfasura activitati in scoala si in afara scolii, de a calatori cu elevii la competitii in afara orasului/ 

tarii. 

Fiecare din cei 3 mentori va acoperi domenii distincte descrise mai departe. Indiferent de orientarea tehnica 

sau non-tehnica a mentorilor si a domeniilor in care vor mentora, este necesar ca acestia sa fie un liant in 

coenziunea echipei, si sa ajute la dezvoltarea ei. Toti mentorii implicati este necesar sa fie deschisi si sa se 

informeze despre partea tehnica sau despre partea non-tehnica, si in functie de formarea profesionala 

proprie, de hobby sau de talente, sa poata sa devina coordonatori si sustinatori ai grupelor de elevi care 

deruleaza aceste activitati. Se considera acceptata aceasta condititie, prin insasi inscrierea ca mentor al 

echipei. 
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!! Elevii vor caștiga cel mai mult din experiența daca sunt cei care se vor implica efectiv in construirea și programarea 

programare robotului. Echipa ar trebui sa proiecteze și construieasca robotul doar cu asistența limitata din partea 

adulților mentori. 

Cei 3 mentori ai echipei pot acoperi diferite sarcini, care nu se reduc la cele detaliate mai jos:  

Mentor COORDONATOR  

• Se va implica in inscrierea echipei in noul sezon si va fi persoana de contact intre echipa si 

organizatorul Natie Prin Educatie (info@natieprineducatie.ro).  

• ! Va obtine de la toti membrii elevi si mentori, Acordurile semnate de parinti (pentru elevii minori),  

catre elevi (pentru elevii majori) si de catre mentori, pentru folosirea datelor cu caracter personal si 

pentru drepturi de imagine, fisiere pe care le va urca in contul echipei din natieprineducatie.ro 

• Va discuta cu echipa despre normele de conduita in echipa FIRST POLICIES, si in caz de abateri va 

informa organizatorul Natie Prin Educatie (a se vedea TAB dedicat FIRST POLICIES din 

www.natieprineducatie.ro); 

• Se va ocupa de coordonarea lucrului in echipa de elevi, alocarea de sarcini TEHNICE si/ sau NON-

TEHNICE. 

• Va coordona activitatea celorlalti mentori existenti in echipa.  

• Va putea sa coordoneze personal activitatile TEHNICE si/ sau NON-TEHNICE, functie de formarea 

profesionala. 

• Se va interesa permanent de resursele umane si materiale de care echipa are nevoie. 

• Este invitat sa aiba acces la grupul de Facebook dedicat mentorilor unde se vor face comunicarile 

periodice legate de proiect:  https://www.facebook.com/groups/mentors.ftc.romania 

 

Mentor SUPORT TEHNIC 

Va ghida el insusi activitatile tehnice si/sau va gasi resurse externe scolii pentru rezolvarea situatiilor de lucru 

– ingineri, studenti, specialisti din domenii tehnice potrivite teme proiectului. 

 

Alte sarcini care pot fi acoperite de MENTORI 

Coordonator al echipei sau al activitatilor cu specific non-tehnic – avand experienta in coordonare proiecte, 

consultanta in marketing, consultanta pentru strangerea de fonduri si alocarea fondurilor, consultanta pentru 

activitatile de programare robot si alte activitati care tin de constructie robot, consiliere motivationala si 

lucrul cu grupe de elevi. 

 

Peer MENTOR 

Este o categorie separata, pentru un fost membru al echipei de robotica, care acum este activ in invatamantul 

superior, si care poate mentora echipa. Este necesar sa aiba varsta de 18 ani impliniti, sa fi parcurs cel putin 

1 sezon FIRST Tech Challenge Romania, si sa aiba o experienta relevanta.  El se poate implica in orice domeniu 

tehnic sau non-tehnic, dar nu poate fi unicul mentor- coordonator al echipei. 

mailto:info@natieprineducatie.ro
http://www.natieprineducatie.ro/
https://www.facebook.com/groups/mentors.ftc.romania
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ALUMNI 

Un fost membru al echipei – care este in prezent student si care doreste sa fie alaturi de echipa si sa ajute pe 

parcursul sezonului este recunoscut de catre Natie Prin Educatie prin numele de ALUMNI. Un ALUMNI poate 

sa activeze ca Peer Mentor in echipa de robotica din care a facut parte. Sau poate sa aiba implicari punctuale, 

dupa cum se stabileste in grupul de mentori. 

O serie de proiecte dedicate echipelor de robotica din Romania va implica activitatea si dedicarea membrilor 

comunitatii ALUMNI FTC Ro.  Daca exista interes din partea fostilor membri sa intre in comunitatea ALUMNI 

FTC RO se pot solicita detalii la info@natieprineducatie.ro . ALUMNI pot sa faca parte din personalul tehnic 

din cadrul competitiilor oficiale, ca VOLUNTARI. Accesul la pozitia de VOLUNTAR pentru un ALUMNI se face 

respectand cateva conditii:  

- ALUMNI va primi o recomandare de la mentorul echipei din care provine, pentru pozitia de Voluntar; 

- ALUMNI Voluntar va obtine certificarile FIRST in vigoare; 

- ALUMNI Voluntar va exprima acordul pentru respectarea FIRST POLICIES (a se vedea TAB dedicat din 

www.natieprineducatie.ro); 

- ALUMNI Voluntar va respecta FIRST Values in activitatile zilnice si in interactiunile cu echipele de robotica, 

in timpul sezonului si in extra sezon; 

- ALUMNI Voluntar va complete formularul Conflict de interese, iar pe parcursul competitiilor ALUMNI 

Voluntar nu va putea analiza prestatia echipei din care provine (  

- ALUMNI Voluntar va semna si activa in baza unui contract de voluntariat in care vor fi acoperite toate 

conditiile de mai sus. 

 

1.5. VOLUNTARII ECHIPEI 

Fiecare echipa isi poate atrage o serie de voluntari pentru sustinerea anumitor activitati tehnice sau non-

tehnice, pentru a creste calitatea si performanta echipei. Toti voluntarii trebuie sa–si insuseasca valorile FIRST 

si sa ajute la raspandirea lor. Voluntarii nu fac parte din echipa de baza, ei au rol de suport al echipei de baza. 

Cine pot fi voluntarii: parinti, profesori din liceu sau din facultate, elevi din liceu, studenti, mediul de afaceri 

local. Voluntarii echipei pot ajuta la sustinerea/ organizarea de meciuri DEMO REGIONALE si / sau COMPETITII 

REGIONALE. In acest sens voluntarii necesita pregatire conform manualelor FIRST, pentru pozitii tehnice si 

non-tehnice. 

Detalii despre pozitiile de voluntariat in timpul competitiilor Regionale sau Nationala veti obtine pe baza unei 

solicitari pe email la info@natieprineducatie.ro  

 

mailto:info@natieprineducatie.ro
http://www.natieprineducatie.ro/
mailto:info@natieprineducatie.ro
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1.6. SPATIUL DE LUCRU AL ECHIPEI. PROGRAM DE LUCRU  

Repere sezon 2022-2023 

Echipele isi vor crea moduri specifice de interactiune, folosind atat ocaziile de lucru fata in fata cat si canalele 

de comunicare online. Pentru folosirea efiecienta a resurselor fizice (kit, piese, elemente de joc) care exista 

la nivelul fiecarei echipe se va stabili in sub-echipa tehnica cine sunt responsabilii pentru 3 parti esentiale 

(proiectare 3D, constructie robot si programare). 

Pentru urmarirea activitatii echipei se va stabili in sub-echipa non-tehnica care sunt modalitatile de lucru 

pentru redactarea capitolelor din Engineering Notebook si / sau Engineering Porfolio (Caiet Tehnic). 

Lucrul in echipa de robotica este o activitate extra-scolara, iar frecventa de intalnire a membrilor si 

planificarea orelor de lucru este decizia fiecarei echipe. 

 

Repere din sezoanele trecute 

Pentru activitati in grup 

Spatiul de lucru al echipei trebuie sa fie in interiorul unei cladiri cu acoperis, sa existe o vizibilitate foarte buna 

(lumina naturala sau artificiala), sa fie prezent un banc de lucru pentru operatii tehnice (gaurire, debitare, 

slefuire). Conform normelor de protectia muncii si Safety FIRST membrii echipei care lucreaza cu aparatura 

si unelte sunt rugati sa foloseasca echipamente de protectie (ochelari, manusi, casti) pentru a reduce riscul 

de accidente. Pentru orice aspect legat de protectia muncii mentorii echipei sunt in masura sa ghideze si sa 

raspunda de siguranta membrilor echipei. 

In locatia de lucru recomandam sa existe sursa de curent electric, masa sau mese pentru studiu, spatiu 

dedicat imprimantei 3D si eventual o tabla pentru desen. Accesul la internet in acest spatiu poate oferi un 

avantaj de comunicare si de accesare a informatiilor de catre membrii echipei.   

Locul de antrenament reprezinta un spatiu minim pentru instalarea terenului de antrenament si a 

elementelor de joc (specifice fiecarui sezon), estimand un minim de 6 x 6m pentru un teren intreg si 6 x 3 m 

pentru ½ teren. Programul de lucru al membrilor echipei se stabileste de comun acord intre acestia si mentorii 

lor, respectand conditiile optime ale vietii de zi cu zi (ore necesare pentru odihna, ore necesare pentru masa, 

programul scolar obligatoriu). 

 

2. IMPLICAREA IN PROGRAMUL DE ROBOTICA BRD FIRST Tech Challenge ROMANIA 

2.0. INTRAREA IN PROIECT 

Inscriere 

Toate echipele (noi sau veterane) care doresc sa participe in proiectul de robotica isi  anunta intentia prin 

inscrierea/ reinscrierea in fiecare an de competitie pe platforma romaneasca www.natieprineducatie.ro si 

platforma americana  www.firstinspires.org  

http://www.natieprineducatie.ro/
http://www.firstinspires.org/
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Inscrierea / reinscrierea  presupune parcurgerea integrala a pasilor specifici Regulamentului de Romania (film 

de prezentare cu TEMA, , logo & slogan echipa si trecerea cu brio a testului de cunostiinte din regulamentul 

prezent). TEMA la care se face referire, va fi prezentata echipelor (noi sau veterane) cu ceva timp inainte, 

pentru indeplinirea cu succes a tuturor sarcinilor decrise mai sus. 

 

Numarul Romanesc al echipei de robotica 

Echipele care au deja alocat un numar dintr-un sezon anterior isi pastreaza numarul RO XXX. Echipele care 

nu au continuat sa participe in proiect de la un an la altul, isi pierd numarul de competitie (care va fi alocat 

unei alte echipe).  Echipele noi vor primi numar care va fi comunicat in lista echipelor acceptate in program, 

in data comunicata pe site-ul www.natieprineducatie.ro 

 

Numarul International al echipei de robotica 

Echipele FTC din toata lumea sunt chemate sa se inregistreze in platforma FIRST www.firstinspires.org 

Se va genera automat un numar international – care se va reactiva de la un an la altul – odata cu reinscrierea 

echipei. Pe baza acestui numar international rezultatele echipei vor fi vizibile in statisticile mondiale in fiecare 

an de competitie. 

Se poate participa la loteriile de materiale/piese deschise echipelor din afara SUA si poate aplica la GRANTURI 

oferite la nivel international de PTC pentru echipele FTC din afara SUA. 

Se va accesa softul de competitie in cazul de competitii REMOTE/ ONLINE, si anume sistemul de scoring 

online: ftc-scoring.firstinspires.org  

Pentru orice echipa care poseda un numar international MENTORII vor fi trecut prin faza de acceptare a 

FIRST POLICIES, iar  mentorii coordonatori inregistrati (3 mentori) au obligatia sa aplice in activitatea lor si 

sa comunice membrilor echipelor prevederile acestor documente: 

o CODUL DE CONDUITA FIRST,  

o CODUL DE PROTECTIE AL MINORILOR,  

o REGULI DESPRE PROTECTIA DATELOR  

o REGULI PENTRU FOLOSIREA DATELOR PERSONALE 

 

Membrii ECHIPEI 

Fiecare echipa de robotica, din fiecare unitate de invatamant are sarcina sa-si asigure continuitatea 

membrilor de la un an la altul, prin activitati de promovare a proiectului catre scoli si clase cu elevi din ciclul 

gimnazial (clasele V-VIII). 

 

Access la GRANT - In acest sezon 2022-2023 se va acorda un numar limitat de 5-8 GRANTURI.  

http://www.natieprineducatie.ro/
http://www.firstinspires.org/
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Au acces la competitia pentru obtinerea de GRANT echipele de robotica din liceele de stat din Romania. In 

cadrul aceleiasi institutii de invatamant liceal de stat se pot infiinta mai multe echipe de robotica FTC. Dintre 

acestea doar o (1) echipa va putea solicita GRANT organizatorului NPE, in primul an in care institutia de 

invatamant liceal de stat se inscrie in program. Restul echipelor, pentru a putea intra in program trebuie sa-si 

sustina singure costurile de achizitie pentru kitul de baza (minim 2500 euro si maxim 5000 euro), adica piesele 

si materialele necesare pentru constructia robotului precum si a elementelor de joc necesare temei specifice 

fiecarui sezon. (Organizatorul NPE nu sustine prin GRANT institutii de invatamant privat sau institutiile de 

invatamant din afara tarii.) 

 

Continuitatea ECHIPEI 

O echipa care a primit GRANT din partea organizatorului NPE in primul ei an de functionare (kit de baza in 

valoare de 5000 euro) incepand cu sezonul #1 2016/2017 are obligatia sa continue sa fie prezenta in program 

an de an si va refolosi in fiecare an materialele din kitul primit. Durata de viata a majoritatii pieselor/ 

subansamblelor de robotica folosite si intretinute in conditii optime, permite demontarea si remontarea 

acestora pentru o utilizare de pana la 10 ani a partilor metalice si 2-3 ani a partilor electronice si a motoarelor.  

Lichidare si preluare materiale GRANT 

Daca detaliile de la punctele anterioare nu se respecta, si din diferite motive de forta majora sau alte motive, 

unitatea de invatamant sau echipa de robotica inceteaza sa-si desfasoare activitatea, organizatorul NPE va 

primi inapoi dotarea de baza oferita echipei, la stadiul de uzura la care se afla in acel moment.  

 

2.1. RESURSE FINANCIARE DIN PARTEA NPE. COSTURI CARE STAU IN SARCINA ECHIPELOR  

Masuri care se vor aplica pentru sezonul 2022-2023  

GRANTURI in sezonul 2022 – 2023 

In acest sezon se va acorda un numar limitat de 5-8 GRANTURI. Echipele care nu vor fi selectate pentru 

GRANT, si care doresc sa participe in program avand statut de rookie team (echipa noua),  vor avea sarcina 

sa-si achizitioneze din fonduri proprii materialele pentru constructie robot & elementele de joc.  O echipa 

rookie pentru consultanta cu privire la kituri robotica, elemente de joc, suprafata joc, poate solicita informatii 

la: info@natieprineducatie.ro 

 

 

 

Comanda centralizata de PIESE de la furnizorii oficiali FIRST 

Pentru dotarea si imbunatatirea robotului, atat echipele rookie (echipele noi) cat si echipele veterane vor 

putea comanda piese prin intermediul organizatorului NPE. Costurile pieselor vor fi suportate din fondurile 

stranse de echipe, prin sponsorizare. Detaliile despre perioadele in care se fac comenzi de piese la furnizorii 

oficiali FIRST (import USA) vor fi comunicate in grupurile de Facebook Mentors | BRD FIRST Tech Challenge 

mailto:info@natieprineducatie.ro
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Romania si Teams | BRD FIRST Tech Challenge Romania.  Pentru plasarea unei comenzi de piese se va accesa 

site-ul https://comanda-piese.natieprineducatie.ro/ unde fiecare echipa FTc Ro este invitata sa-si faca cont. 

Daca sunteti o echipa veterana care doreste sa-si upgradeze nivelul robotului si aveti nevoie de ghidare 

despre comenzi de piese solicitati informatii la: info@natieprineducatie.ro 

Daca sunteti o echipa rookie (echipa noua) si aveti nevoie de recomandare cu privire la kituri robotica, 

materiale de joc, suprafata de joc solicitati informatii la: info@natieprineducatie.ro 

In sezonul 2022-2023 toate echipa sunt invitate sa-si aleaga si sa acopere din fonduri proprii costurile de 

achizitie pentru elementele de joc GAME PLAY. Echipele vor solicita in acest sens informatii la: 

info@natieprineducatie.ro  

 

Strangere de fonduri pentru cheltuielile ECHIPA 

Toate echipele au libertatea sa achizitioneze sau sa-si confectioneze piese pentru robot (imprimare 3D, 

producere din alte materiale) – conform prevederilor din Game Manual si documentului “Legal & Illegal 

Parts” – pentru a aduce robotul la un nivel mai mare de complexitate. Contravaloarea acestor piese va fi 

suportata din fondurile stranse de echipe, prin sponsorizare. Fiecare echipa va trebui sa-si planifice 

strangerea de fonduri suplimentare, pentru a acoperi costurile unor actiuni importante din tipul sezonului, 

cum ar fi: costuri cu transportul, cazarea, masa pentru participarea la meciuri demo-antrenamente, 

competititii regionale, materiale promotionale, alte evenimente specific echipei, etc.   

Pentru echipele inscrise in FTC Romania sezon 2022-2023 este posibila participarea si la alte Campionate FTC 

deschise internationale si tinute in alte tari, iar accesul se face pe baza de inscriere individuala, plata de taxe 

de participare. Aceasta este o initiativa care tine integral de fiecare echipa.  

 

Suport financiar pentru participarea la Campionatul Mondial FTC din SUA 

Detalii despre numarul de echipe care se vor califica la Campionatul Mondial din SUA din partea Romaniei, 

sustinerea financiara si rigorile de participare inclusiv limitarile si conditiile de organizare, probele de 

competitie si numarul de zile alocate Campionatului Mondial vor fi comunicate cu inceputul anului 2023. 

 

3. SEZONUL COMPETITIONAL 2022-2023 - BRD FIRST Tech Challenge Romania SEZON #7 

Program deschis – Participare internationala 

BRD FIRST Tech Challenge Romania este un program de robotica creat pentru echipele FTC din Romania. 

Pentru a creste gradul de complexitate al jocurilor si motivarea echipelor, FIRST Tech Challenge Romania este 

un campionat DESCHIS pentru participare internationala. Orice echipa din afara tarii care doreste sa participe 

se poate inscrie si va parcurge toate etapele de calificare ca si echipele romanesti. In situatii punctuale accesul 

echipelor straine la Campionatul National poate fi restrictionat din motive de evenimente remote/limitare 

numar de echipe. 

https://comanda-piese.natieprineducatie.ro/
mailto:info@natieprineducatie.ro
mailto:info@natieprineducatie.ro
mailto:info@natieprineducatie.ro
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3.0. PARTICIPAREA LA ACTIVITATILE INCLUSE IN PROGRAM  

Echipele de robotica inscrise intr-o forma de invatamant liceal isi iau angajamentul in momentul inscrierii in 

programul de robotica BRD FIRST Tech Challenge Romania ca se vor implica in diferite tipuri de activitati 

specifice acestui program (de ex. activititati initiate de NPE sau activitati organizate de mai multe echipe 

independente intr-un sistem de colaborare). Activitatile enumerate mai jos cuprind o listare generala supusa 

schimbarii organizatorilor, in functie de tematica de competitie a sezonului, si modelata de parteneriatele 

strategice ale programului. 

• Activitati de promovarea a roboticii in comunitatea lor (initiate de ei sau de alte entitati) la care sunt 

invitate sa participe 

• Activitati cu scop educativ si de informare puse la dispozitie de catre organizatorul NPE si anuntate 

prin diferite canalele de informare email, website, facebook: Sesiuni de webinar, Sesiuni de training, 

Conferinte, Schimburi de experienta intre echipe nationale si internationale, etc; 

• Activitati cu rol de antrenament, initiate de organizatorul NPE sau initiate de alte echipe din orasul/ 

regiunea geografica (meciuri demo regionale, meciuri amicale inter liceale); 

• Activitati cu miza de calificare (meciuri de calificare la Competitiile Regionale, meciuri de calificare la 

Campionatul National de Robotica) 

Nota: NPE recomanda echipelor sa organizeze si sa ia parte la evenimente in comunitatea lor – evenimente de tipul 

“outreach” promovate in cadrul circuitului global FIRST.  Aceste evenimente ajuta la acumularea de experiente utile 

pentru echipa, contribuie la promovarea echipei in randul comunitatii locale. 

 

3.1. PREGATIREA ECHIPEI PENTRU O PREZENTA OPTIMA LA ACTIVITATILE DIN COMPETITII 

Pentru ca o echipa sa participe in conditii optime trebuie avut in vedere: 

i. Impartirea potrivita a rolurilor in echipa (tehnice si non-tehnice) in functie de abilitatile membrilor si 

coordonarea per ansamblu a echipei – sunt cerinte obligatorii care tin de atributiile mentorului/ 

mentorilor. 

ii. Functionalitatea in parametrii competitionali a robotului (conform probelor si sarcinilor descrise in 

Manualele de joc FIRST, furnizate in fiecare sezon competitional, imediat dupa KICK-OFF.) – este o cerinta 

care tine de intreaga echipa, inclusiv de mentor. 

iii. Realizarea unui Engineering Notebook si / sau Engineering Porfolio (Caiet Tehnic) al echipei conform 

cerintelor obligatorii FIRST, conform Manualul de joc FIRST & Manualul Mentorului. Acesta este o cerinta 

care tine de intreaga echipa inclusiv de mentor. 

iv. Realizarea unei identitati vizuale a echipei costand in nume, logo, slogan. 

v. Pregatirea de materiale de prezentare a echipei (print, video, materiale promotionale, mascote). 

vi. Actualizarea permanenta a suporturilor de informare (Facebook, Instagram, YouTube, etc.). 
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vii. Folosirea corecta a logo-ului de competitie, logo parteneri si organizator in materialele de promovare / 

prezentare a echipei  

(Nota: Echipele inscrise in programul de robotica BRD FIRST Tech Challenge Romania vor integra logo-urile programului 

(logo de competitie si logo parteneri) in materialele vizuale si de comunicare ale echipei si in grafica panourilor de 

robot respectand regulile de pozitionare ale logo-urilor transmise de catre organizatorul NPE). 

 

4. ETAPE COMPETITIE FTC ROMANIA. REGULAMENT. AVANSARE  

4.0. JOCURI DE PREGATIRE (FAZA DE PREGATIRE) 

Detalii generale 

Fiecare echipa trebuie sa-si proiecteze, asambleze si programeze un robot functional, pregatit sa joace in 

aliante cu alta echipe, pentru Competitia Regionala, competitie care are rol eliminatoriu si de calificare, (in 

functie de rezultatul obtinut si de criteriile de avansare) la etapa finala - Campionatul National de Robotica. 

Competitiile Regionale se pregatesc in functie de cerintele temei din sezonul in curs si este reprezentat in 

principal de joc de alianta cu alta echipa de robotica printr-o participarea fizica pe terenul de joc conform 

specificatiilor tehnice din Manualul de joc – partea 1&2.  

In acelasi timp in perioada premergatoare competitiei Regionale de Calificare, fiecare echipa isi va defini un 

numar de 2 REFEREE – elevi sau mentori – care sa parcurga Referee Manual si sa fie pregatiti sa obtina 

Certificarea (inainte de competitia oficiala regionala).  

Echipa de Referee oficiali FTC Ro va sustine training online cu echipele pe baza regulilor comunicate in Referee 

Manual si Game Manual. Echipele vor fi anuntate despre datele acestor traininguri  in  grupurile de Facebook 

Mentors | BRD FIRST Tech Challenge Romania si Teams | BRD FIRST Tech Challenge Romania.   

 

Meciurile demo oficiale – CERINTE  

Competitiile Regionale se vor derula conform cerintelor temei din sezonul actual, iar pentru o verificare a 

performantelor robotului, cat si intregii echipe,  echipele FTc Ro sunt invitate sa participe la cel putin 2 DEMO 

OFICIALE – pentru a avea ocazia sa parcurga pasii corecti si necesari desfasurarii activitatii sale in conditiile 

de competitie oficiala cu tot ce implica la nivel competitional si organizational. 

Pentru a se numi MECI DEMO OFICIAL un eveniment FTC trebuie sa includa urmatoarele etape: 

Inspectii tehnice (Robot Inspection, Field Inspection): NPE va asigura asistenta tehnica tuturor echipelor care 

vor sustine sesiuni de inspectii tehnice, voluntarii NPE urmand sa ghideze voluntarii echipelor organizatoare 

prin sesiuni online de pregatire si posibil prezenta la evenimente, in masura timpului disponibil. Inspectiile se 

vor derula respectand manualele FIRST. 
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Meciuri derulate si monitorizare in Sistem de scoring oficial FIRST:  NPE va asigura asistenta legata de 

sistemul de scoring si va oferi acces la suport tehnic uman in acest sens (acces de la distanta). 

Meciuri analizate si supervizate de echipe de voluntari cu certificari REFEREE sezon 2022-2023: NPE va 

asigura asistenta legata de regulile de joc si arbitrare tuturor echipelor care vor organiza meciuri oficiale, 

conform regulilor jocului din sezon.  

 

FEEDBACK in faza de pregatire echipe 

Echipele vor beneficia de feedback din partea NPE pentru analiza activitatii echipei, conform regulilor 

specificate in Game MANUAL partea 1 ( formularul de feedback). NPE va face public pe canalele proprii, 

sesiuni inregistate de ghidare a procesului de proiectare si constructia ce cuprinde Engineering Notebook si 

/ sau Engineering Porfolio (Caiet Tehnic) cat si a sesiunilor de jurizare pentru echipele FTC Ro. 

 

In plus, pe baza unei programari anterioare, se vor organiza discutii cu mentorii si liderul elev al echipei despre 

Engineering Notebook si / sau Engineering Porfolio (Caiet Tehnic), reguli de joc si Joc in teren.  

Activitatile se vor desfasura in mediul online si datele lor vor fi anuntate in  grupurile de Facebook Mentors | 

BRD FIRST Tech Challenge Romania si Teams | BRD FIRST Tech Challenge Romania.   

 

4.1. Regionale FTC ROMANIA - JOCURI ELIMINATORII  

Fiecare echipa inscrisa in FTC Romania va fi prezenta la competitia regionala la care este alocata sa participe. 

Alocarea se va face pe criteriu geografic. Prezenta este obligatorie. 

Date generale  

Detalii despre numarul de COMPETITII REGIONALE FTC ROMANIA, conditiile de organizare, probele de 

competitie si numarul de zile alocate vor fi comunicate dupa 1 decembrie 2022. 

PREMIILE jocurilor eliminatorii – Regionalele FTC Romania  

Pe baza jocului robotului in teren (WINNING ALLIANCES si FINALIST ALLIANCES) pentru fiecare divizie si per 

total pe Regionalele FTC Romania. 

Premiile pe baza interviului si a Engineering Notebook si / sau Engineering Porfolio (Caiet Tehnic) sunt: 

INSPIRE AWARD, DESIGN AWARD, CONNECT AWARD, MOTIVATE AWARD, THINK AWARD, INNOVATE AWARD 

CONTROL AWARD, JUDGE AWARD 

Calificarea la CAMPIONATUL NATIONAL de ROBOTICA – BRD FIRST Tech Challenge Romania  

Numarul de echipe care vor avansa de la fiecare Competitie Regionala FTC Romania la Campionatul National 

de Robotica al Romaniei - BRD FIRST Tech Challenge Romania se va comunica ulterior. Regulile de avansare 

sunt descrise detailat in fiecare sezon in Manualul de joc- partea 1 la capitolul dedicat Regulilor de Avansare. 
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4.2. CAMPIONATUL NATIONAL de ROBOTICA – BRD FIRST Tech Challenge Romania  

Date generale 

Detalii despre numarul de echipe care se vor califica la Campionatul National de Robotica, conditiile de 

organizare, probele de competitie si numarul de zile alocate vor fi comunicate dupa 1 ianuarie 2023. 

 

PREMIILE Campionatului NATIONAL de Robotica – BRD FIRST Tech Challenge Romania 

Pe baza jocului robotului in teren se stabilesc premiile functie de numarul de divizii organizate. 

Pe baza interviului si Engineering Notebook si/sau Engineering Porfolio (Caiet Tehnic) se pot acorda premiile: 

INSPIRE AWARD, DESIGN AWARD, CONNECT AWARD, MOTIVATE AWARD, THINK AWARD, INNOVATE 

AWARD, CONTROL AWARD, PROMOTE AWARD, COMPASS AWARD, JUDGE AWARD, NATIE PRIN EDUCATIE 

AWARD. 

Premiile speciale DEAN’S LIST AWARD se acorda doar la Campionatul National de Robotica, pe baza 

nominalizarilor facute de echipe, pana la o data care va fi comunicata ulterior in Regulament Dean’s List 

Award. Datele pentru DEAN’S LIST AWARD vor fi anuntate in  grupurile de Facebook Mentors | BRD FIRST 

Tech Challenge Romania si Teams | BRD FIRST Tech Challenge Romania.  

 

 

Calificarea la Campionatul Mondial din SUA 

Se vor aplica regulile din Manualul de joc partea 1. – lista de avansare, pana la acoperirea numarului de locuri 

alocate Romaniei. 

 

4.3. CAMPIONATUL MONDIAL din SUA 2023  

Plecarea la Campionatul Mondial din SUA 

Detalii despre numarul de echipe care se vor califica la Campionatul Mondial din SUA din partea Romaniei, 

sustinerea financiara si rigorile de participare inclusiv limitarile si conditiile de organizare, probele de 

competitie si numarul de zile alocate campionatului MONDIAL vor fi comunicate cu inceputul anului 2023. 
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5. REGULI DE COMUNICARE – UTILIZARE LOGO SI NUME PROGRAM 

5.0. UTILIZARE LOGO SI TITULATURA PROGRAM 

Utilizare logo si titulatură “BRD FIRST Tech Challenge Romania organizat de Asociația Nație Prin Educație de 

către toate echipele de robotică înscrise în program, pe toate materialele vizuale şi in texte asociate cu echipa 

dupa cum urmeaza: 

• vizualuri şi texte online postate pe paginile echipei şi pe platformele cu care echipa se află in asociere 

(postari online, stories, events facebook etc); 

• materiale printate ale echipei de robotică şi ale partenerilor cu care se află în asociere (tricouri, şepci, 

flyere, postere, mape, cărți de vizită, roll-up, spidere etc.). 

Logo-ul BRD FIRST Tech Challenge Romania | Nație Prin Educație va fi folosit în forma sa corectă, forma 

integrala – fără crop sau alte editari conform fişierelor disponibile aici:  

https://drive.google.com/drive/folders/1sBJfTjy-Zw1MSye5hH8C3iCQTlQvfSwz?usp=sharing 

Logo-ul va fi utilizat atât în cadrul materialelor create de echipa de robotică, cât şi în cadrul materialelor 

realizate de terți care se asociază cu echipa de robotică (evenimente/programe cu care echipa de robotică 

face parteneriate şi cu care desfăşoară forme de colaborare). Mențiunea titulaturii se va face în texte folosind 

denumirea corectă si titulatura integrala a programului “BRD FIRST Tech Challenge Romania organizat de 

Asociația Natie Prin Educație“. 

 

5.1. TRIMITERE CATRE SOCIAL MEDIA  

Echipele vor da tag paginilor oficiale ale programului, în funcție de platforma pe care o utilizează în 

comunicare, respectiv cu trimitere către una dintre paginile de mai jos: 

Facebook: https://www.facebook.com/natieprineducatie  

Instagram: https://www.instagram.com/natieprineducatie/  

Website: http://www.natieprineducatie.ro  

Youtube: https://www.youtube.com/natieprineducatie 

 

5.2. ASOCIEREA CU ALTE EVENIMENTE 

Echipa de robotică va insera logo-ul programului în materiale şi va menționa numele programului “BRD FIRST 

Tech Challenge Romania organizat de Asociația Natie Prin Educație” în texte pentru toate evenimentele 

organizate de către echipa de robotică şi în cadrul evenimentelor/programelor cu care se asociază (exemple: 

demonstrative, hackathons, prezentări, interviuri in mass media, tabere, alte competitii si evenimente etc).  

5.3. MENTIUNE IMPORTANTA - PENALIZARI 

Este obligatorie inserarea logo-ului şi mențiunea titulaturii programului în forma corectă, în toate activitățile 

desfăşurate de echipele de robotică. 

https://drive.google.com/drive/folders/1sBJfTjy-Zw1MSye5hH8C3iCQTlQvfSwz?usp=sharing
https://www.facebook.com/natieprineducatie
https://www.instagram.com/natieprineducatie/
http://www.natieprineducatie.ro/
https://www.youtube.com/natieprineducatie
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Organizatorii programului îşi rezervă dreptul de a penaliza echipa daca regulile de comunicare incluse în 

document nu sunt respectate. Penalizările includ şi nu sunt limitate la: atenționare verbală şi în scris din 

partea organizatorilor, penalizare prin descalificare din cadrul programului dacă regulile de comunicare nu 

sunt respectate în repetate rânduri. 

6. PROCESARE DATE 

Fiecare echipa are obligativitatea ca la inscriere sa descarce din pagina echipei din sectiunea dedicate, 

formularele de consimtamant procesare date personale si consimtamant folosire imagine foto/ video  - 

pentru evenimentele la care membrii echipei participa in sezonul 2022-2023. 

6.0. DATELE PERSOANELOR INSCRISE IN PROGRAM  

Datele personale ale participantilor (elevi, mentori, voluntari) sub forma de nume, foto, video vor fi colectate 

si transmise in scopuri organizatorice partenerilor din zona de structuri invatamant, structuri ONG, transport, 

cazare, alti parteneri ai programului.   

6.1. ACORD DE FOLOSIRE IMAGINE PENTRU SEZONUL  2022-2023  

Toti membrii echipelor acceptate in program (elevi, mentori, voluntari implicati in evenimentele regionale/ 

nationale) vor semna acordul de folosire a imaginii rezultate din materialele foto/ video suprinse cu ocazia 

meciurilor amicale, competiilor oficiale si evenimentelor conexe, cat si folosirea si prelucarea datelor 

personale colectate la inscrierea echipei in sezonul competitional. 

 


