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ECHIPA DE ROBOTICĂ CYB3RG0DS

 Când ne gândim la Colegiul Național de Informatică, apar 
câteva cuvinte în mintea și sufletele tuturor: inovare, dezvoltare, 
creativitate, lucru în echipă. Toate aceste cuvinte conturează într-un 
mod simplu, dar sublim, echipa de robotică, unde teoria și practica se 
îmbină armonios în momentul construirii roboților.

Clubul de robotică derulează proiecte educaționale prin care 
urmărește dezvoltarea abilităților tehnice, a spiritului de inițiativă și 
competitivitate în rândul tinerilor. Un grup de elevi sprijiniți de 
Fundația INFOMAT a Colegiului Național de Informatică s-a înscris  
într-o competiție total diferită față de cele cu care era obișnuit până 
acum.     

În urma îmbarcării în aventură, ideea de colaborare și 
comunicare s-a întrupat sub forma echipei CYB3RG0DS  RO085 în 
anul 2017 sub îndrumarea doamnei profesor Florentina Ungureanu și 
a domnului inginer de sistem, Ovidiu Nechita. Echipa este formată din 
32 de elevi de diferite vârste care, colaborând  pe parcursul construirii 
robotului, au format o familie.

Fiind pasionați de robotică, am participat anul școlar anterior 
la al treilea sezon al celei mai mari competiții de robotică BRD FIRST 
Tech Challenge unde am obținut rezultate importante care au ajutat la 
creșterea prestigiului școlii. La faza regională din Iași, din luna 
februarie 2019, am obținut două premii: Winner certificate - Design 
award 1st place și Winner Certificate - Finalist Alliance Award-
Captain, iar la faza națională ne-am clasat pe locul 17 din 120 de 

echipe concurente. Competiția nu se rezumă doar la construirea unui 
robot, ci la formarea unei echipe, a unei familii unde să se observe că 
împreună se pot găsi soluții pentru rezolvarea problemelor. Astfel, 
există mai multe departamente precum mecanică, programare, 3D 
printing, jurnal și marketing.  La jurnal trebuie notat amănunțit tot ceea 
ce se întâmplă pentru a se remarca dezvoltarea echipei, iar pe partea de 
marketing se caută sponsori și se promovează echipa, competiția și 
sponsorii, atât prin materiale promoționale, cât și pe canalele media 
naționale și internaționale.  

Pe lângă aceste rezultate meritorii, am participat la Conferința 
internațională de robotică  SCIENTIA UNESCASUM din Moscova cu 
un site despre echipă și realizările ei, astfel obținând premiul I. Am 
câștigat experiență prin activități de promovare a sponsorilor și a 
proiectului FTC : Săptămâna Roboticii la Rubik Hub, Conferința FTC 
de la Iași, Jocurile regionale demo FTC de la Iași, Prezentarea pentru 
elevii din CNI a proiectului FTC, Meeting cu studenții de la Facultatea 
de Automatizări și Calculatoare, Noaptea Cercetătorilor, 
CYBERDEMO, „Tinerii de azi antreprenorii de mâine” la Rubik Hub 
(premiul I). De asemenea, echipa a împărtășit orizontul lor de gândire 
și idei  cu micii exploratori participanți ai Olimpiadei Internaționale de 
Astronomie, etapa a XXIV-a, printr-un demo interactiv. În cadrul 
acestui demo au participat echipe de elevi și profesori din Bangladesh, 
Bulgaria, China, Cehia, India, Italia, Kazakhstan, Korea, Lithuania, 
Malaysia, Moscow Land, Nepal, România, Rusia, Sri Lanka, Suedia, 
Tailanda, Ucraina, USA și Vietnam. Atât luni, 21 octombrie, cât și 
marți, membrii echipei au pus în lumină faptul că, prin răbdare, multă 
muncă și comunicare au putut realiza un robot care poate îndeplini 
cerințele date de cea mai mare competiție  de robotică din ROMÂNIA, 
BRD FIRST TECH CHALLENGE.    

O săptămână mai târziu, miercuri 30 octombrie 2019, elevi din 
clasele gimnaziale au fost invitaţi la un eveniment demo interactiv de 
către membrii echipei. Putem spune că impactul asupra acestora a 
depăşit entuziasmul celor mai mari şi, cu siguranţă, echipa va avea pe 
viitor noi membri din rândul acestora! Echipa colegiului nostru se 
bazează pe citatul lui Dean Kamen: „Ceea ce învățăm este mai 
important decât ceea ce câștigăm” fiindcă experiența este ceea ce 
contează, să muncești cu toată inima pentru a descoperi că sunt lucruri 
mai importante decât un premiu: formarea unei echipe, colaborarea cu 
membrii acesteia și învățarea unor lucruri noi din acest domeniu.

În acest an școlar, echipa CYB3RG0DS RO085 s-a înscris din 
nou la competiția BRD FIRST Tech Challenge pentru a ne dezvolta 
abilitățile și cunoștințele în acest domeniu. Vom trata această 
competiție ca o oportunitate, deoarece am învățat că fiecare obstacol 
ascunde o mare oportunitate.

    Cătălina Burlea, clasa a XI-a F
lider al departamentelor jurnal și marketing 




















