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Munca nu a fost niciodată ușoară deoarece necesită mult timp, multă dedicare, 

devenind în cele din urmă chiar obositoare. Totuși, există ceva care poate schimba percepția 

muncii, pe mai multe planuri, munca în echipă. O echipă reprezintă mai multe persoane, cu 

aceleași idei și pasiuni, care puse la un loc, pot atinge obiectivele dorite.  

Pentru noi, echipa RaSky, munca în echipă a fost un atu, un punct forte, deoarece am 

reușit încet, să transformăm munca în distracție. Munca în echipă înseamnă înțelegere.  

O colaborare bună apare atunci când ești dispus să accepți și ideile celorlalți, chiar dacă 

la început ale tale par mai eficiente. În echipa noastră, sarcinile sunt împărțite în nu mai puțin 

de 5 departamente, fiecare dintre acestea având un rol foarte important în obținerea 

rezultatului dorit.  

Departamentul de construcție creează o înfățișare aparte robotului, venind mereu cu 

idei și planuri care să îl îmbunătățească și chiar să îl înfrumusețeze. Firește, robotul nostru 

trebuie să se miște, această sarcină fiind pusă pe umerii programatorilor, care monitorizează 

fiecare mișcare a acestuia, până când rezultatul este cel dorit de echipă. După ce robotul este 

funcțional trebuie dezvoltată o strategie de joc, menită să ajute cei doi driveri ai robotului să 

coopereze pentru atingerea obiectivelor propuse. Fie că echipa câștigă sau pierde, important 

e să se distreze, să învețe din greșeli și să meargă mai departe.  

Competiția de robotică BRD First Tech Challenge România se axează pe creativitatea și 

inteligența unor tineri capabili să descrie orice experiență, cuvânt cu cuvânt, detaliat și 

concret. Astfel, în sarcina fiecărei echipe intră și elaborarea unui caiet tehnic, care să cuprindă 

descrierea tuturor activităților de la începutul sezonului până la finalul acestuia. 

Departamentul de marketing și comunicare cunoaște totul despre robot și echipă, fiind 

capabil să facă echipa cunoscută, atât în cadrul competiției cât și în comunitatea locală. 

În final, toate departamentele se unesc, constituind echipa RaSky, o familie frumoasă, 

dornică de rezultate, capabilă să-și depășească limitele și să creeze roboți care să 

revoluționeze viitorul. 


