


• “FTC” sau “FIRST Tech Challenge” este o 
competiție internațională de robotică pentru
elevi din clasele 7-12.

• În prezent, în România exista aproximativ 190 
de echipe de robotică, formate în principal din 
elevi de liceu. Fiecare echipă poate avea până la 
15 membri.

• În România, competiția se desfășoară în două 
etape: o etapă regională, de calificare și cea 
națională, în urma căreia primele 7 echipe vor 
primi o invitație de participare la campionatul 
internațional din Detroit. 





• Echipa QUBE. este prima echipă de robotică 
înființată în Colegiul Național “Mihai Viteazul”.

• Concurăm în competiții FTC din România și 
internaționale din 2016, și suntem singura echipă 
din țară care a jucat în finalele campionatului 
național în fiecare sezon.

• În cei 4 ani de la înființare, echipa noastră a 
câștigat 16 premii și a participat la 9 competiții 
naționale și internaționale.





Pe parcursul anului, organizăm și participăm în numeroase 

evenimente STEMA și caritabile, pentru a răspândi valorile FIRST 
și pentru a inspira viitoarele generații să-și urmeze pasiunea 

pentru știință.

De asemenea, este întotdeauna o plăcere să colaborăm cu alte 
echipe de robotică, atât din România cât și din alte țări.



• O campanie umanitară pe 1 Iunie cu 
scopul strângerii de fonduri pentru 
organizația „Salvați Copiii”;

• Conferința de deschidere a 
campionatului FTC în Romania;

• O competiție demonstrativă pentru a 
putea testa, alături de alte echipe, roboții 
în condiții oficiale de joc;

• Campania „Zâmbetul din cutie”, la nivelul 
liceului Mihai Viteazul;

• Numeroase vizite în școli, pentru a 
introduce elevi pasionați de știinte și 
tehnologie în domeniul roboticii

și multe altele...



• Competiții de programare, ex.  Hackathon4Health, NASA 
Space Apps Challenge, American Computer Science League;

• Conferințe pentru și despre comunitatea STEMA;

• Bucharest Science Festival;

• Interviuri mass-media;

• Competiții și meciuri demonstrative organizate de 
comunitatea FIRST Tech Challenge din Romania;

• Competiții internaționale de robotică (prezentate ulterior);

• În perioada carantinei, am contribuit la ameliorarea situației 
spitalelor construind și donând un prototip de ventilator 
mecanic pentru pacienții infectați de COVID-19.





• Competițiile FTC sunt o oportunitate de a cunoaște și 
interacționa cu persoane pasionate de domeniile STEMA 
din toată lumea. 

• Fiecare competiție aduce noi provocări, dar și noi șanse să 
înveți si să-ți faci prieteni.

• Echipa noastră a participat la competiții în:

✓România (din 2016 – numeroase premii, printre care 
Inspire, Connect și Control Award; echipa QUBE. a jucat în 
fiecare an în finala campionatului);

✓Rusia (2018, 2019-2020 – Design Award)

✓Coreea de Sud (2019 – Design Award)

✓Statele Unite ale Americii (Campionatul Internațional 
din 2018, 2019 – Semifinala Chicago Robotics Invitational)

✓Spania (2020 – căpitanii alianței câștigătoare a competiției 
și premiați cu Think Award)
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