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Regulament de organizare 
a maratonului-online „ROBOmaraton”

I. DISPOZIŢII GENERALE

M aratonul-online este un concurs desfăşurat la distanţă, bazat pe creativitatea şi 
perseverenţa participanţilor, care realizează o sarcină complexă din mai multe etape, urmând 
instrucţiunile primite în termenii stabiliţi.

Beneficiari ai maratonului-online „ROBOmaraton” pot fi cadrele didactice ce activează 
în cadrul cercurilor de robotică.

Perioada de desfăşurare a maratonului este de 4 săptămâni, începând cu data de 13 iulie
2020.

II. SCOPUL

Scopul maratonului-online „ROBOmaraton” este promovarea competenţelor STEM, 
dezvoltarea creativităţii şi abilităţilor inginereşti prin crearea unui mecanism de imprimare dintr- 
un set de robotică Lego mindstorms EV3 core.

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE

1. Perioada de înregistrare a participanţilor în cadrul maratonului-online este: 29 iunie 2020 -  09 
iulie 2020;

2. Setul de Lego mindstorms EV3 core, pentru realizarea prototipului în cadrul maratonului- 
online, este asigurat de către participant/instituţia unde activează. Setul trebuie să conţină toate 
piesele, conform Anexei 1.

3. Participarea în cadrul maratonului-online este gratuită şi necesită ca participantul să posede cont de 
Facebook şi email.

4. înregistrarea se face prin completarea formularului: https://forms.gle/D7D6nZRDlctVxGoE6 până 
la data de 09 iulie 2020;

5. Toţi participanţii înregistraţi vor fi adăugaţi de organizatori într-un grup comun pe Facebook, 
unde vor primi instrucţiunile pentru fiecare etapă, suportul necesar şi vor publica imagini/video 
a prototipului, după fiecare etapă de lucru;

6. Centrul ARTICO îşi rezervă dreptul de utilizare a imaginilor/video postate de participanţi în 
scopuri de promovare şi asigurare a vizibilităţii maratonului-online.

https://forms.gle/D7D6nZRDlctVxGoE6


IV. MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE

1. Maratonul- online se va desfăşură în 4 etape, după cum urmează:
• Etapa 1 (săptămâna I) — Crearea bazei şi a spaţiului pentru introducerea hârtiei A4;
• Etapa 2 (săptămâna II) -  Crearea mecanismului de printare pe axa X,Y;
• Etapa 3 (săptămâna III) -  Crearea unui program ce permite scrierea unui text pe foaia A4;
• Etapa 4 (săptămână IV) -  Expedierea video-ului cu funcţionarea prototipului la emailul: 

maria.pasat@artico.md
2. Organizatorii vor posta în grupul de Facebook săptămânal instrucţiuni video, pentru fiecare etapă 

de lucru;

3. Doar persoanele care au realizat prototipul pentru o etapă în termenii stabiliţi şi au trimis video 
la adresa de email maria.pasat@artico.md. se admit la etapa următoare.

V. JURIZARE ŞI PREMIERE

1. Perioada de jurizare este de 3 zile lucrătoare, din data finalizării maratonului-online;
2. Criterii de jurizare:

• Participarea pe întreaga durată a maratonului-online, cu realizarea părţilor prototipului în 
termenii prestabiliţi;

• Corectitudinea realizării prototipului şi funcţionalitatea acestuia;
• Ingeniozitatea creării desenului final ce urmează a fi imprimat;

3. Participanţii câştigători vor primi diplome de merit: Locul I, II, III;
4. Câştigătorul locului I, va primi un premiu bănesc în valoare de 500 MDL din partea 

partenerului evenimentului, compania Crunchyroll.
5. Toţi participanţii, care au ajuns în finală, vor primi certificate de participare în format electronic 

cu un număr de 20 ore, iar instituţiile de învăţământ ce au oferit seturile Lego mindstorms EV3 
core cadrelor didactice vor primi diplome de mulţumire.

6. Rezultatele maratonului-online urmează a fi postate pe pagina: www.aitico.md şi în grupul 
Facebook al maratonului-online „ROBOmaraton”;

7. Decizia Juriului este definitivă şi nu poate fi contestată.

Executor: Maria Pasat, metodist superior
Email: maria.pasat@artico.md / tel.: (022) 856 247; 079853641
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