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REZUMAT. Complexitatea problemelor privind ingineria şi managementul riscurilor evidenţiază necesitatea considerării unor soluţii 
specifice care să integreze rezultatele cercetărilor din diverse domenii, precum şi tehnologiile moderne. În acest context, prezenta 
lucrare propune considerarea domeniului roboticii ca fundament al dezvoltării de soluţii suport pentru ingineria şi managementul 
riscurilor la nivelul principalelor dimensiuni: riscul tehnic / tehnologic, riscul natural / de mediu, riscul determinat de factorul uman, 
riscul informaţional. Aplicabilitatea rezultatelor vizează întreaga arie a ingineriei şi managementului riscurilor şi se constituie ca 
bază pentru dezvoltarea unei industrii robotice specifice ale cărei produse şi servicii vor reprezenta sisteme suport în rezolvarea 
problemelor ataşate diverselor riscuri care sunt asociate în mod natural sau conex evoluţiei societăţii umane. 
 
Cuvinte cheie: robotică, cercetare transdisciplinară, ingineria şi managementul riscurilor, complexitate. 
 
ABSTRACT. The complexity of the risk management and engineering impose the necessity to consider specific solutions that 
integrate the results of the researches in different areas, and the modern technologies. The present paper considers robotics as the 
basis for the development of support solutions for risk management and engineering at its levels: technical and technological risks, 
environmental / natural risks, human risks, information risks. The results will be applied in the entire area of the risk management 
and engineering, and represent a basis for the development of a specific robotics industry whose products and services will be the 
support solutions for the risk problems connected with the environment and the human society evolution. 
 
Keywords: robotics, trsndisciplinary research, risk management and engineering, complexity. 
 

1. INTRODUCERE 

Considerarea la nivelul dezvoltării tehnice şi tehno-
logice a unor probleme din ce în ce mai complexe a 
condus la definirea, proiectarea şi realizarea unor 
sisteme eterogene cu capabilităţi specifice unor domenii 
diverse (mecanică, electronică, software, optică, psiho-
logie etc.). 

În acest cadru se înscriu sistemele robot definite ca 
acele sisteme mecatronice care îşi realizează funcţiile 
într-o manieră similară cu cea umană sau cu lumea 
biologică. Ca urmare, sistemele robot vor fi caracteri-
zate prin eterogenitatea funcţională determinată de: 

 preluarea semnalelor din mediu; 
 procesarea şi prelucrarea semnalelor ca date şi 

informaţii; 
 decizie sau rezolvarea unei probleme specifice; 
 acţiune în şi/sau asupra mediului prin forţe şi/sau 

deplasări. 
Având în vedere aspectele de mai sus relativ la 

problematica ingineriei şi managementului riscurilor, 
rezultă posibilitatea de dezvoltare a unor soluţii 
specifice din domeniul roboticii. 

2. TRANSDISCIPLINARITATEA ROBOTICĂ 
ŞI RELAŢIONAREA COMPLEXĂ CU 
TRANSDISCIPLINARITATEA INGINERIEI 
ŞI MANAGEMENTULUI RISCURILOR 

Domeniul roboticii oferă o mare varietate de funcţii 
eterogene obţinute prin integrarea sinergetică a funcţi-
ilor de decizie, de percepţie şi de acţiune de tip 
umanoid, analog umanoid sau de tip biologic în şi/sau 
asupra mediului extern privit ca mediu de lucru. 

În aceste condiţii, contextul robotic este unul sinerge-
tic, conform figurii 1, care integrează structuri aparţinând 
unor domenii diferite guvernate de legi specifice. 

Adoptând definiţia nivelurilor de realitate ca dome-
niile sistemelor guvernate de un anumit tip de legităţi 
[1] cu formarea unui domeniu disciplinar specific, se 
identifică următoarele niveluri de realitate ale roboticii: 

a) domeniul sistemelor mecanice guvernate de legile 
mecanice de mişcare; 

b) domeniul sistemelor de decizie guvernate de legile 
conceptuale ale reprezentării şi raţionării artificiale 
algoritmice şi nealgoritmice; 
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c) domeniul sistemelor perceptive guvernate de legi-
tăţile transformării tipurilor de semnale şi a specificării 
acestora în raport cu reprezentările interne. 

Astfel rezultă că un context robotic este rezultatul 
unificării prin integrare sinergetică a tututror nivelurilor  

de realitate, componentele acestei integrări fiind de 
tipul  k  din figura 1. În acest cadru, integrarea sinerge-
tică este o relaţie complexă, globală. reprezentată prin 
conlucrare (Q), colaborare (T), comunicare (W), 
(auto)structurare (S) şi (auto)organizare (G). 
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Fig. 1. Contextul complex transdisciplinar sinergetic al roboticii 
k  k=1, ..., 10 – componentele informaţionale ale integrării sinergetice. 
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Fig. 2. Contextul transdisciplinar al ingineriei şi managementului riscurilor. 
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Fig. 3. Relaţia transdisciplinară complexă a aplicabilităţii roboticii în ingineria şi managementul riscurilor. 
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Ca urmare contextul robotic este unul transdiscipli-
nar obţinut prin integrarea sinergetică a unor domenii 
disciplinare, respectiv a unor sisteme, pe baza unei 
relaţii complexe de tipul: 
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unde IS reprezintă relaţia globală de integrare sinergeti-

că prin componentele sale informaţionale  k k, , 110 , 
iar F este operaţia de formare a elementelor definitorii 
funcţionale Q, T, W, S, G ale integrării sinergetice. 

Considerând, în continuare, contextul ingineriei şi 
managementului riscurilor, se evidenţiază principalele 
niveluri de realitate ale acestui domeniu ca în figura 2. 

Cele două contexte transdisciplinare sunt relaţionate 
la nivelurile de realitate ale factorului uman (FU) şi 
mediilor naturale, respectiv ale celor tehnice ca medii 
de lucru (ML). 

Astfel rezultă relaţia de aplicabilitate a roboticii în 
rezolvarea parţială sau totală a unor probleme specifice  
ingineriei şi managementului riscurilor, ca în figura 3. 

3. ASPECTELE CERCETĂRII 
TRANSDISCIPLINARE ÎN ROBOTICĂ 

Având în vedere contextul transdisciplinar al robo-
ticii se impune ca cercetarea în acest domeniu să aibă 
un caracter transdisciplinar în sensul considerării simul-
tane a tuturor nivelurilor de realitate fundamentale ale 
domeniului (v. figura 1), astfel încât robotul ca produs 
mecatronic să corespundă următorilor parametrii [2]: 

 satisface cerinţele implicite şi explicite prin 
rezolvarea unor probleme simple sau complexe de tip 
obiectiv; 

 preţul exploatării sale este unul exclusiv economic; 
 nu determină mutaţi negative la nivelul factorului 

uman individual şi social şi nici la nivelul mediului 
natural. 

În aceste condiţii, cercetarea transdisciplinară în 
robotică va fi orientată către următoarele principii fun-
damentale: 

1) identificarea şi relaţionarea nivelurilor de realitate 
cu specificarea sau determinarea legităţilor specifice; 

2) definirea problemelor de tip transdisciplinar re-
zolvabile prin modurile de acţiune specifice roboticii; 

3) determinarea modelelor transdisciplinare ca modele 
globale, eterogene, integrate, în care diversele tipuri de 
fenomene şi procese sunt interconectate sau unificate 

într-o manieră sinergetică, cu respectarea legităţilor 
corespunzătoare nivelurilor de realitate implicate; 

4) dezvoltarea domeniilor disciplinare omogene din 
perspectiva unificării transdisciplinare bazate pe siner-
gie sau pe alte relaţii de complexitate; 

5) crearea nivelului de realitate robotic prin stabili-
rea soluţiilor corespunzătoare condiţiei de neinducere a 
mutaţiilor negative la nivelurile de realitate corespun-
zătoare mediului natural, societăţii şi factorului uman. 

Principiile de mai sus oferă un caracter deschis 
cercetării transdisciplinare în robotică, prin considerarea 
alături de domeniile tehnice specifice şi a celor 
caracteristice mediului natural şi factorului uman. 

În virtutea principiului 2 rezultă că problema in-
gineriei şi managementului riscurilor detaliată prin 
subproblemele sale la nivelul proceselor şi acţiunilor 
specifice în şi/sau asupra mediului de lucru corespunzător 
presupune dezvoltarea unei cercetări transdisciplinare 
corespunzătoare în robotică. 

4. TIPURI DE SISTEME ROBOT  
ÎN INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL 
RISCURILOR 

Gama de sisteme robot pentru ingineria şi manage-
mentul riscurilor corespunde unei mari varietăţi de 
tipuri de astfel de sisteme, dintre care, în principal, se 
remarcă: 

A. Roboţii de manipulare cu bază mobilă, la nivelul 
cărora funcţiile de manipulare aferente intervenţiilor se 
realizează în raport cu o platformă care se deplasează în 
mediul de lucru (la nivelul căruia se rezolvă problema) 
reprezentat ca o scenă. 

B. Roboţii mobili, care prezintă capabilităţi de 
deplasare în mediul în care se desfăşoară activităţile de 
management şi inginerie a riscurilor. Mediul de lucru 
este fie de tip scenă, fie o zonă dintr-un areal geografic, 
astfel încât robotul are o autonomie în realizarea 
traiectoriilor şi a acţiunilor specifice de tip manipulare 
de obiecte, sau de alt tip. 

C. Roboţi distribuiţi realizaţi din sisteme robot 
individuale funcţional şi structural, reprezentând roboţi 
celulari, care colaborează, conlucrează şi comunică în 
realizarea unui obiectiv de ingineria şi managementul 
riscurilor, fiecare robot celular executând, însă, un 
subobiectiv specific. 

În această categorie pot fi integraţi şi roboţii 
autoreconfigurabili [3] pentru care celulele constitutive 
sunt similare şi au funcţia de module componente care 
se pot interconecta în diverse configuraţii structurale şi 
funcţionale în raport cu obiectivul urmărit. 
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Fig. 4.  Utilizarea roboţilor autoreconfigurabili în operaţiunile de căutare, explorare şi execuţie  
de acţiuni specifice în spaţii / medii de risc. 

S/M R – spaţiul / mediul de risc; Z – zonă de acces în mediul de risc; E, C, A – explorare, căutare,  
acţiune în spaţiul / mediul de risc. 

 
În acest cadru, pentru ingineria şi managementul riscu-

rilor se remarcă roboţii autoreconfigurabili cu capabilităţi 
de modificare a formelor de mişcare / locomoţie (mers, 
înot, rulare, căţărare, târâre etc.), dar şi a formelor şi 
dimensiunilor constructive. De exemplu, printr-o formă 
constructivă serială de tip lanţ, robotul poate pătrunde 
printr-o zonă de acces foarte îngustă într-un spaţiu / mediu 
de risc, în care se poate apoi reconfigura pentru explorare, 
căutare şi/sau alte tipuri de acţiuni necesare (fig. 4). 

D. Roboţi umanoizi care au o formă antropomorfă şi 
la nivelul cărora se emulează aspectul fizic uman, 
anumite caracteristici cognitive şi comportamentale spe-
cifice omului. Astfel, roboţii umanoizi vor interacţiona 
într-o manieră socială cu oamenii în mediile de risc 
specifice, acţionând singure sau alături de aceştia în 
atingerea obiectivelor de ingineria şi managementul 
riscurilor şi, prin aceasta, extinzând capabilităţile 
umane într-o mare diversitate de sarcini. 

E. Roboţii informaţionali care realizează acţiuni 
specifice în mediul informatic pentru protejarea bazelor 
de date şi a celorlalte sisteme informatice împotriva 
atacurilor informaţionale şi pentru configurarea sau re-
configurarea sistemelor de calcul. Dezvoltarea acestora 
este realizată la nivelul software, cu respectarea dimen-
siunilor funcţionale ale roboţilor (percepţie, decizie, 
acţiune) şi cu integrarea sinergetică a acestora. 

F. Microroboţi şi nanoroboţi cu acţiuni la nivelurile 
micro şi nano ale mediilor de lucru, pentru protecţia 
mediului înconjurător, schimburi de substanţe, purifi-
carea mediului etc. 

5. CONCLUZII 

Domeniul roboticii cunoaşte în ultimii ani o intensă 
dezvoltare şi se conturează ca suportul pentru realizarea 
unor game largi de sisteme complexe specifice (sisteme 
robot) cu capabilităţi extinse de acţiune în diverse medii 
şi de decizie, planificare, comunicare etc. 

Din această perspectivă, prezenta lucrare evidenţiază 
aplicabilitatea roboticii în contextul complex şi critic al 
ingineriei şi managementului riscurilor, determinând 
necesitatea dezvoltării unei cercetări transdisciplinare 
specifice în robotică. În acest sens sunt propuse 
principiile fundamnetale ale cercetării transdisciplinare 
în robotică, cu specificarea aplicabilităţii acesteia în 
ingineria şi managementul riscurilor. 

Pentru contextul astfel determinat sunt analizate 
pricipalele tipuri de sisteme robot care pot fi realizaţi în 
vederea rezolvării problemelor conexe diverselor tipuri 
de riscuri. Astfel rezultă posibilitatea dezvoltării unui 
domeniu specific industriei robotice: robotica pentru 
ingineria şi managementul riscurilor, care să integreze 
rezultatele cercetărilor transdisciplinare şi care să 
asigure soluţii ce vor permite o arie extinsă de acţiune 
în mediile de risc, cu protejarea factorului uman. 
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