
Informaţii pentru înscrierea participanţilor la concursul de robotică „RoboSmart” 

ediția a 2-a 2018-2019, organizat de Universitatea din Piteşti, Facultatea de 

Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare UPIT-FECC, 

în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 

 

1. Este necesar ca la nivelul fiecărui liceu profesorii coordonatori ai echipelor de elevi participanţi să 

se înscrie, cu acordul directorului liceului respectiv, împreună cu componența echipelor formate, la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, prin fax-ul 0248-219743, cu mențiunea - Pentru Concursul de 

robotică „RoboSmart” ediția a 2-a 2018-2019, în atenția dnei inspector școlar Simona TEODORESCU. 

Profesor coordonator poate fi orice profesor cu competenţe într-unul din domeniile informatică, fizică, 

inginerie electronică sau electrică. Sunt așteptați să se înscrie profesorii coordonatori de la ediția 1 a 

concursului, dar și profesori noi. Rolul profesorilor coordonatori este acela de a alcătui echipele 

participante, formate din elevi ai liceului respectiv şi de a înlesni comunicarea dintre organizatori şi elevi. 

Dna inspector Simona TEODORESCU poate fi contactată la tel. 0733.033392. 

 

Profesorul coordonator va întocmi un tabel cu elevii participanți, conform modelului de mai jos: 

 

Liceul ..................................................... 

Profesor coordonator ...............................................  tel. ...................... email ............................. 

Denumirea echipei ................................. 

Nr. Nume și prenume elev(*) Clasa Email Telefon 

     

     

     

 (*) Se va indica elevul căpitan de echipă. 

 

Aceste informații se vor transmite electronic și organizatorilor prin adresa de email: 

secretariat_fecc@yahoo.com   

 

2. Elevii din fiecare liceu care doresc să participe la concursul RoboSmart se vor adresa pentru înscrieri 

profesorilor coordonatori din liceul respectiv. Lista profesorilor coordonatori se va face publică pe site-ul 

concursului sau, la nivelul fiecărui liceu, se va comunica de către conducerea acestuia. O echipă de elevi se 

constituie cu un număr de 3 până la 5 elevi din liceul respectiv. Funcţie de numărul total de echipe înscrise 

este posibilă participarea unui liceu cu mai multe echipe de elevi.  

 

3. Profesorii coordonatori vor comunica organizatorilor starea de funcționare a roboților deja 

transmiși în custodie precum și necesarul de componente ce trebuie înlocuite, folosind email-ul 

secretariat_fecc@yahoo.com sau la telefonul 0348-453200 - secretariatul FECC.  De asemenea, se va 

comunica organizatorilor și necesarul de roboți noi, dacă sunt mai mulți elevi doritori să participe. 
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4. Elevii înscrişi la nivelul fiecărui liceu, participanţi la concurs, sunt aşteptaţi la cursurile de pregătire 

organizate la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare (UPIT-FECC), 

conform programului din Regulamentul concursului. Prin cursurile susținute organizatorii își propun să 

ofere toate cunoștințele necesare unui elev pentru a putea să construiască și să programeze un robot 

comandat de microcontroler Arduino și de a participa la concursul RoboSmart.   

 

5. La cursuri pot să participe şi alţi elevi, care trebuie să se înscrie în prealabil folosind email-ul 

secretariat_fecc@yahoo.com sau la telefon 0348-453200 (secretariatul FECC).  

 

6. Cu ocazia centenarului României, vineri şi sâmbătă 23-24 noiembrie, la sediul Universității din 

Pitești, se va organiza și o expoziție cu realizări ale studenților și profesorilor facultății din domeniile 

roboticii, electronicii, calculatoarelor, comunicațiilor, ingineriei electrice. Adresăm invitația tuturor 

elevilor din liceele argeșene de a vizita expoziția.        
 

Calendar de activități: 

Nr. Activitate Data 

1 Lansarea proiectului 15 octombrie 2018 

2 Postarea pe internet a informațiilor despre concurs (UPIT-FECC și 
ISJ Argeș) 

15 octombrie 2018 

3 Lansarea de invitații liceelor participante 15 octombrie 2018 

4 Confirmarea participării elevilor 21 octombrie 2018 

5 Organizarea cursurilor de instruire și consultanță tehnică acordată 27 octombrie 2018 – 30 martie 2019 

6 Cursul 1 3 noiembrie 2018 9.00-12.00 T306 

7 Cursul 2 10 noiembrie 2018 9.00-12.00 T306 

8 Cursul 3 17 noiembrie 2018 9.00-12.00 T306 

9 Vizitarea expoziției cu realizări ale studenților și profesorilor 
facultății din domeniile roboticii, electronicii, calculatoarelor, 
comunicațiilor, ingineriei electrice la sediul organizatorilor 

23 noiembrie 2018 11.00-15.00  

24 noiembrie 2018 9.00-13.00 

10 Cursul 4 24 noiembrie 2018 9.00-12.00 T306 

11 Cursul 5 8 decembrie 2018 9.00-12.00 T306 

12 Cursul 6 15 decembrie 2018 9.00-12.00 T306 

13 Construcția și programarea roboților 15 ianuarie 2019 – 29 martie 2019 

14 Desfăşurarea concursului propriu-zis 30 martie 2019  9.00-14.00 

15 Afișarea rezultatelor, premierea elevilor și a profesorilor 
coordonatori 

30 martie 2019  14.00 
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