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Nr. Inreg. 81/ 10 martie 2020 

Bucuresti 

INFORMARE 

Din partea Asociatiei NATIE PRIN EDUCATIE,  

partener in Romania al FIRST USA, pentru programul de robotica FIRST Tech Challenge si organizator al 

competitiilor oficiale FIRST Tech Challenge ROMANIA 
 

 

Toate competitiile oficiale FIRST Tech Challenge ROMANIA din sezonul 2019/2020 SkyStone, care nu au fost 

derulate pana la data prezenta, sunt afectate de evolutia evenimentelor recente si sporirea restrictiilor 

pentru limitarea raspandirii CoVid-19 in Romania. 

Ne exprimam parerea de rau pentru felul in care suntem nevoiti sa derulam activitatea in continuare, si 

dorim sa comunicam ca suntem alaturi de echipele de robotica, pe care dorim sa le inspiram sa continue 

participarea in program.  

 

Mai jos sunt deciziile luate de echipa Natie Prin Educatie, care au impact de azi 10 martie 2020 asupra 

echipelor de robotica, partenerilor locali si voluntarilor implicati in toate evenimentele oficiale  

FIRST Tech Challenge ROMANIA.  
 

1. Regionala FTC Iasi si Regionala FTC Bucuresti se amana.  

Vom comunica data de desfasurare pentru fiecare din cele 2 regionale dupa ce situatia scolilor intra in 

normal si vom putea relua discutiile cu toti partenerii locali implicati, cu voluntarii si echipele de robotica 

alocate pe fiecare competitie regionala. Ne dorim sa stim programul celor mai importante examene 

scolare, a simularilor de BAC si ale altor evenimente care vor avea impact asupra timpului elevilor si 

profesorilor- mentori implicati in proiect, pentru a putea stabili date potrivite pentru cele 2 competitii. 

2. Competitia Nationala FIRST Tech Challenge ROMANIA de la Cluj Napoca se anuleaza.  

Avand nevoie de timp pentru derularea celor 2 campionate regionale de la Iasi si Bucuresti, la niste date pe 

care nu le avem inca, si necunoscand felul in care situatiile si restrictiile vor evolua, ne exercitam dreptul de 

a decide anularea Campionatului National FIRST Tech Challenge ROMANIA din sezonul 2019/2020. 

Invitam toate echipele de robotica din programul FIRST Tech Challenge ROMANIA active in sezonul 

2019/2020 SkyStone sa continue sa deruleze activitati in comunitatea lor, respectand restrictiile 

comunicate de autoritati, sa isi deruleze proiectele incepute si pe masura ce restrictiile se retrag, sa 

continue sa deruleze activitati STEM in comunitatea lor. 

3. Participarea Romaniei la Campionatul Mondial din Detroit 29 aprilie - 2 mai 2020 se anuleaza.  

Locurile initial oferite celor mai bune 7 echipe de la Campionatul National FTC din Romania se vor 

redistribui altor echipe internationale care vor putea sa participe la Campionatul Mondial. 
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