
Echipa SNAKE TECH 

Colegiul Național „Petru Rareș“ 

                                             –  Prezentare – 

 
Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț va participa și anul acesta  în cadrul 

fazei naționale a concursului internațional de robotică pentru elevi de liceu FIRST Tech 

Challenge România. Ediția trecută, echipa purta numele de Aquila 100% și a ocupat locul 18 

din 54 în clasamentul final, iar anul acesta vom veni cu forțe proaspete și ne vom arăta 

entuziasmul și spiritul de echipă în toate activitățile noastre. 

Echipa este formată din 15 membri și 13 voluntari din clasele IX-XII, împărțiți în 4 

departamente: 

 ASAMBLARE: 

o Costin Atomulesei – „Mă numesc Costin și conduc echipa de asamblare a 

proiectului. Învăț la profilul  mate-info dar totuși am un hobby în grafică și design.” 

o Rareș Poețelea – „Mă numesc Rareș și sunt elev în clasa a X-a B la C.N.P.R.. Deși 

am 15 ani, mă consider o persoană matură și independentă. De când eram mic îmi plăcea să 

mă joc, să construiesc, să creez.  Așa că iată-mă aici, într-o echipă de tineri entuziaști care 

doresc să descopere tehnologia, să o reinventeze.” 

o Cosmin Teacu – „Mă numesc Cosmin și sunt elev in clasa a X-a B la C.N.P.R.. De 

când eram mic eram fascinat de modul in care funcționează lumea și încercam să înțeleg 

diferitele fenomene din jurul meu. Acum, la 16 ani, pasiunea mea s-a definit prin intermediul 

fizicii și cred că acest concurs este cea mai bună oportunitate de a-mi arăta potențialul.” 

o Mihnea Rîpanu – „Mă numesc Mihnea, sunt elev al clasei  a XII-a B și chiar daca 

sunt preocupat cu examenul de Bacalaureat și admiterea la facultate am considerat că trebuie 

să fac parte din acest proiect inedit.” 

 

 PROGRAMARE: 

o Tudor Alinei – „ Elev în clasa a XI-a B, sunt pasionat de fizică și informatică, fiind 

unul dintre programatorii echipei SnakeTech. În timpul liber, practic karate, reprezentând 

lotul național al României la competiții internaționale și particip ca voluntar la diferite 

evenimente organizate în județul Neamț. De asemenea, am făcut parte din echipa de anul 

trecut de robotică și sper ca anul acesta să ducem proiectul cât mai departe.”  

o Ștefan Ursu – „Mă numesc Ștefan și sunt elev al C.N.P.R', in clasa a 10-a E. În 

ciuda faptului că profilul pe care îl urmez nu are legătura cu științele exacte, sunt un tânăr 

pasionat de programare, acesta fiind unul dintre motivele pentru care  m-am înscris in această 

echipă. Fac parte din echipa care programează robotul și vreau să învăț cât mai multe lucruri 

legate de programare și, totodată, să le pun în aplicare. Pentru mine este o oportunitate foarte 

mare pentru că am fost acceptat în această echipă, având ocazia să învăț multe lucruri in 

domeniul acesta.” 



o Matei Bîrjovanu – „Mă numesc Matei, sunt in clasa a X-a B, pasiunile mele sunt 

sportul si robotica(mai nou) și m-am înscris la aceasta competiție pentru a învăța lucruri noi, 

în primul rând, dar și pentru a avea ocazia să lucrez în echipă în scopul obținerii unui rezultat 

memorabil.” 

 IMPRIMARE 3D: 

o Matei Radu –  „Mă numesc Matei, elev in clasa a 10-a B. Sunt pasionat de 

inginerie si de electronică si sunt fericit ca am intrat in această echipă ca sa îmi ocup timpul 

liber.” 

o Ștefan Stoleru – „ Sunt elev în clasa a XI-a B și sunt o persoană plină de energie. 

Sunt pasionat de inventică și de aceea am hotărât să particip în echipă pentru a doua oară. 

Îmi place să învăț lucruri noi și sunt deschis către orice provocare.” 

o Alexandru Ojică – „Sunt Alexandru, am 15 ani și fac parte din echipa de robotica 

de la C.N.P.R.. Chiar dacă nu m-am priceput din prima la multe lucruri, am învățat foarte 

mult din mers. Sunt aici ca să învăț și chiar daca mai greșesc, mă redresez pe drumul cel bun.” 

o Tudor Tanasă – „Mă numesc Tudor, elev în clasă a X-a B, la Colegiul Național 

Petru Rareș. Printre pasiunile mele se numără matematica și fizica, fapt care m-a determinat 

să mă înscriu în acest proiect inedit, numit FTC. Este primul an în care particip și sper să 

facem treabă bună.” 

 PUBLIC RELATIONS: 

Robert Băltog – „ Sunt elev în clasa a X-a E, profil științe sociale. Îmi place să 

particip la activități de voluntariat și sunt viceprimar în Consiliul Local al Tinerilor. În 

programul meu, cu plăcere mi-am găsit timp pentru acest proiect la care am participat și anul 

trecut, în același departament.” 

o Raluca Miron –  „ Sunt elevă în clasa a XI-a B și mi-am descoperit pasiunea pentru 

știință încă din clasele mici. Acum studiez fizica în mod special, având participări premiate la 

olimpiade naționale. Pe lângă ceea ce ține de școală, îmi place să citesc, să fac sport, să petrec 

timp cu familia mea și să îmi exersez aptitudinile de a crea și de a vorbi în public, motiv pentru 

care fac parte din echipa de PR, la fel ca și anul trecut .” 

o Viorela Stoian – „ Elevă în clasa a XI-a B, sunt o fire sociabilă și competitivă. 

Participantă și premiantă la diverse festivaluri de muzică ușoară, membră a tripei de teatru 

TEENACT și pasionată de fizică, sunt nerăbdătoare să contribui în cadrul acestui proiect.” 

o Bianca Savin – „Mă numesc Bianca, elevă în clasa a IX-a B. Sunt o persoana 

sociabilă, deschisă la provocări și gata să învețe întotdeauna ceva nou. Primesc cu brațele 

deschise orice sfat și doresc să evoluez prin echipă și împreună cu aceasta.” 

 

 

 


