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REZUMAT. În această lucrare se prezentă principalele repere ale realizărilor din domeniul roboticii în țara 

noastră în perioada 1980-2018, cu precădere din zona academica. Se fac referiri la personalități academice 

din principalele centre universitare românești. Se evidențiază manifestările științifice specifice. Sunt evocate 

câteva repere privind cercetarea științifică pe bază de contract cu teme din domeniul roboticii. Se fac precizări 

despre realizările tehnice în domeniul roboticii începând cu primul robot REMT 1, realizat și pus în funcțiune la 

Timișoara în 1982. Se fac, de asemenea, referiri la principalele teme ale articolelor științifice și cărților  

publicate în această perioadă  și la brevetele de invenție obținute. Lucrarea dorește să atragă atenția asupra 

unor aspecte ale realizărilor românești din domeniul roboticii, pentru a evidenția contribuția românească, în 

unele direcții semnificativă și cu recunoaștere internațională, în acest domeniu, în contextul preocupărilor din 

ce în ce mai importante din domeniul roboticii actuale și de perspectivă. 

Cuvinte cheie: robotica, istoria roboticii, robotică industrială, robotică neindustrială, roboți industriali, structura 

roboților.  

ABSTRACT.  This paper presents the main milestones of the robotics achievements in our country between 

1980 and 2018, especially in the academic area. There are references to academic personalities from the 

main Romanian academic centers. Specific scientific manifestations are highlighted. There are some 

references to scientific research based on contract with robotics topics. The technical robotics achievements 

have been made since the first REMT 1 robot, built and put into operation in Timisoara in 1982. Reference is 

also made to the main themes of the scientific articles and books published during this period and to the 

patents for invention obtained. The paper aims to draw attention to aspects of Romanian achievements in the 

field of robotics, in order to highlight the Romanian contribution in some significant and internationally 

recognized directions in this field, in the context of the increasingly important preoccupations in the field of 

current and perspective robotics. 

Keywords: robotics, robotics history, industrial robotics, non-industrial robotics, industrial robots, robot 

structure.

1. INTRODUCERE 

Robotica este una din cele mai noi ramuri ale 

Ingineriei Industriale în general și constitue poate 

cea mai importanta și consistentă parte a 

Mecatronicii. Comparativ cu abordarea generală 

specifică Mecatronicii, a aspectelor fundamentale 

ale părților sale constitutive principale: mecanica, 

electrotehnica și electronica, inplicit informatica, 

Robotica se ocupă cu studiul, dezvoltarea și 

diversificarea unui produs și a celor derivate din 

acesta,  cu configurație specifică și anume robotul, 

care are două variante semnificative și anume: 

robotul industrial și robotul neindustrial, inclusiv 

robotul umanoid.  Inițial ideea realizării unui robot a 

fost pusă în conexiune cu ideea de a realiza un 

corespondent mecanic al omului, ceea ce s-a încercat 

încă din antichitate prin realizarea legendarului 

automat mecanic a lui Hefaistos (Fig.1) [18]. 

 
 

Fig. 1. Automatul legendar al lui Hefaistos. 

 
Într-o oarecare măsură în categoria roboților pot 

intra și automatele mecanice de mai târziu de la 

robotul bizantin(leii mecanici cinematic activi din 

anii 800-900 din sala tronului împăratului Imperiului 

Bizantin[18]), până la automatele din timpul 

Renașterii: automatele lui Leonardo da Vinci (leii 
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mecanici și cavalerul mecanic-Fig.2[18]) și până la 

variantele mai sofisticate cum sunt: 

 

 

a 

 

b 

 
Fig. 2. Automate imaginate de Leonardo da Vinci: leii mecanici 

(a) și cavalerul mecanic (b). 

 
Cântărețul din flaut a lui Voucanson (1768) 

reprezentat în Fig. 3[18] sau alte automate de acest 

fel [18]. 

 

 
 

Fig. 3. Cântărețul din flaut a lui Voucanson. 

 
Propunerea termenului de robot s-a făcut prima 

dată în lucrarea Roboţii universali a lui Rossum, a  

lui Karel Capek, în anul 1920[2]. În anii 50 ai 

secolului trecut s-au realizat roboți umanoizi relativ 

diformi mai ales pentru amuzament (Fig. 4,[18]). 

 
 

Fig. 4. Automat mecanic din anii 1950. 

 

Primul robot industrial în accepțiunea actuală este 

considerat robotul Unimate(Fig.5, [2;11]), realizat de 

Joseph Engelberger în 1960, în cadrul firmei 

Unimation Inc., după ce a cumpărat un brevet intitulat 

Dispozitiv de transfer automat de la Devol în 1959. 
 

 
 

Fig. 5. Robotul industrial Unimate. 

 
La nivel industrial robotica industrială se impune 

mai întâi în Japonia, iar după 1970 și în alte țări cum 

sunt: SUA, Germania, Franța, Coreea de Sud etc. În 

România începuturile roboticii pot fi datate în anul 

1976 când a fost publicată prima lucrare cu tematică 

de robotică, oarecum în tandem cu anul 1980, când a 

avut loc primul Simpozion Științific dedicat special 

Roboților Industriali. În această lucrare se vor 

evidenția principalele repere istorice ale evoluției 

Roboticii în Romînia din perioada anilor 70 până în 

prezent. 

2. ÎNCEPUTURILE ROBOTICII  

ÎN ROMÂNIA 

Prima lucrare științifică cu tematică de robotică a 

fost Introducere în robotică, având ca autori pe 

Pelicudi, Chr., Racoviță, A. și Ghiu, V., și a fost 

publicată în Buletinul Simpozionului de Mecanisme 

și Transmisii Mecanice din 1976 de la Reșița. Primul 

Simpozion local de Roboți Industriali a fost 

organizat în 12 aprilie 1980 la Politehnica din Iași. 

Primul Simpozion național dedicat roboților din 

industrie a avut loc în anul 1981 la Politehnica din 

București, sub denumirea de Simpozion Național de 
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Roboți Industriali, având ca președinte al Comitetului 

de organizare pe prof. dr. doc. șt. ing. Cristian 

Pelicudi. Tot în 1980 a mai avut loc la Timișoara 

Simpozionul Robotizarea în Industrie – Mecanisme și 

Transmisii Mecanice. Prima carte cu tematică de 

robotică : Manipulatoare , roboţi şi aplicaţiile lor 

industriale, autori: Kovacs, Fr., Cojocaru, G., a fost 

publicată la Ed. Facla din Timişoara în 1982[2]. 

Realizarea şi punerea în funcţiune a primului robot 

industrial românesc REMT 1(Fig. 6),  a avut loc la 

Timişoara în 1982[2;12], iar prima celulă de 

producţie robotizată: Celulă de producţie robotizată 

dotată cu robotul REMT 1, a fost instalată la 

intreprinderea Electromotor Timişoara în anul 1982, 

deci anul acesta se împlinesc 36 de ani.  

 

 
 

Fig. 6. Robotul industrial REMT 1. 

3. PERSONALITĂȚI ACADEMICE  

ȘI SPECIALIȘTI DIN PRODUCȚIE  

ȘI CERCETARE CU CONTRIBUȚII  

ÎN ROBOTICĂ 

Începând timid din anii 1970, dar accectuat după 

1980, mai multe cadre didactice universitare din 

principalele centre universitare inginerești: Poli-

tehnica din București, Politehnica din Timișoara, 

Politehnica din Iași, Politehnica din Cluj-Napoca, 

Universitatea din Brașov, Uinversitatea din Craiova, 

Universitatea din Oradea etc. și-au îndreptat atenția 

către domeniul roboticii, respectiv, roboticii 

industriale. În mare parte aceste cadre universitare 

proveneau din domeniul mecanicii, mecanismelor, 

automaticii și informaticii. Dintre pionerii roboticii 

în România, cu recunoștință pot fi amintiți: Prof. 

univ. Cristian PELICUDI, Prof. univ. Radu C. 

BOGDAN, Prof. univ. Francisc KOVACS, Prof. 

univ. Viorel HANDRA LUCA, Prof. univ. Doina 

DRĂGULESCU, Prof. univ. Nicolae TRIF, trecuți 

deja în neființă. În parte cu activitate în perioada 

anilor 1980 și cu continuitate o lungă perioadă de 

timp, unii încă în activitate, însă ca pensionari, pot fi 

evidențiați: Prof. univ. Florea DUDIŢĂ, Prof. univ. 

Ion SIMIONESCU, Prof. univ. Paun ANTONESCU, 

Prof. univ. Iosif TEMPEA, Prof. univ. Corneliu 

RĂDULESCU, Prof. univ.  Viorel ISPAS, Prof. 

univ. Mircea IVĂNESCU, Prof. univ. Ioan VELA, 

Prof. univ. Aron TRIPE VIDICAN, prof. univ. 

Nicolae PLITEA, prof. univ. C. STANESCU, prof. 

univ. Dorin DIACONESCU, Prof. univ. Dorin 

TELEA, Prof. univ. Adrian DUMITRIU, Prof. univ. 

Adrian BRUJA, Prof. univ. Vasile NĂSUI. Dintre 

cei care sunt în activitate și au demarat preocupările 

în robotică sub coordonarea celor de mai sus se pot 

aminti: Prof. univ. Inoţenţiu MANIU, Prof. univ. 

Grigore GOGU, Prof. univ. Ionel DOROFTEI, Prof. 

univ. Mircea NIŢULESCU, Prof. univ. Ionel 

STAREŢU, Prof. univ. Adrian NICOLESCU, Prof. 

univ. Theodor BORANGIU, Prof. univ. Valer 

DOLGA, Prof. univ. Radu ȚARCĂ, Prof. univ. 

Cornel BRIȘAN, Prof. univ. Iuliu NEGREAN, Prof. 

univ. Tudor PĂUNESCU, Prof. univ. Laurean 

BOGDAN, Prof. univ. Doru PĂNESCU, Prof. univ. 

Romeo IONESCU, Conf. univ. Călin-Octavian 

MICLOȘINĂ, Conf. univ.  Paul Ciprian PATIC, 

Conf. univ. Ion ION și mulți alții, care se pot regăsi 

în listele membrilor filialelor Societății de Robotică 

din România-SRR, la care se va mai reveni.  

În ultimii 10-15 ani din păcate a existat o tendință 

de reducere a persoanelor din mediul academic 

implicate în robotică, dar cu șansă de revigorare pe 

fondul creșterii numărului de firme specializate în 

aplicații robotizate, a numărului de aplicații in-

dustrilae de robotizare și a unor subdomenii noi ale 

roboticii, care încep să se dezvolte, cum este 

robotica medicală. În acest sens sunt foarte 

importante specializările de licență și master din 

domeniul Mecatronică și Robotică care au fost 

inființate și au o audiență din ce în ce mai mare în 

centrele universitare din : București, Timișoara, Iași, 

Cluj-Napoca, Brașov, Craiova, Sibiu, Galați, Bacău, 

Tărgoviște, Tg. Mureș etc.  

În producție specialiștii în robotică au apărut 

odată cu primele implementări de roboți industriali 

în unle intreprinderi din Rămânia, cum ar fi: Uzina 

de Autocamioane și Uzina de Tractoare din Brașov, 

Uzina de Autoturisme din Craiova, Uzina Electro-

timiș din Timișoara, Uzina de Autoturisme Dacia, 

etc. S-au organizat și secții cu tendințe de deveni 

chiar intreprinderi distincte cu scopul de a produce 

roboți industriali cum au fost Uzina Electrotimiș din 

Timișoara și Uzina Automatica din București. În 

paralel s-au dezvoltat și preocupările de realizare a 

componentelor roboților industriali cum sunt: mo-

toarele electrice specifice, traductoarele și senzorii 

necesari, dispozitivele de prehensiune și alte dispo-

zitive cum sunt cele de sudură etc. Evident au fost 

realizate și dezvoltate softurile necesare conducerii 

roboților ca și aparatura electronică necesară. În 

aceste activități au fost implicați numeroși specialiști 

din aceste domenii, care au obținut rezulatate 
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remarcabile, concretizate în realizarea unor roboți, 

celule robotizate și alte echipamente robotizate care 

au funcționat cu rezultate foarte bune.  După un 

declin în anii 1990, după, mai ales, anul 2004-2006, 

au apărut o serie de firme specializate în imple-

mentarea roboților industriali, realizarea de aplicații 

robotizate, cu tendința de a se înmulții, tendință care 

se păstrează și în prezent. Dintre primele firme 

specializate pe robotică, care activează și în prezent, 

merită menționată firma Robcon din Timișoara, 

specializată pe sudură robotizată, înființată și 

condusă de dr. ing. Nicolae Joni. Au existat și secții 

de cercetare în câteva institute naționale de cercetare 

cum este și în prezent Institutul Național de 

Mecanica Solidului al Academiei Române, unde a 

activat dr. ing. Sergiu CONONOVICI, în prezent 

activitatea din acest domeniu fiind coordonată de 

prof. dr. ing. Luige VLĂDĂREANU.  

4. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE  

DEDICATE ROBOTICII 

Începând din anul 1981, până în 1989 a fost 

organizat Simpozionul Național de Roboții Industri-

ali, anual și itinerant între centrele universitare din 

țară, ca apoi să fie organizat odată la doi ani până în 

anul 2000. În anul 2002, în continuarea acestui 

simpozion, s-a organizat Conferința Națională de 

Robotică, la Craiova, iar din 2004, această 

conferință, cu ediții odată la doi ani, a devenit 

Conferința Internațională de Robotică, care se 

organizează și în prezent, ediția din 2018 urmând să 

aibă loc la Iași.  În fig. 7 sunt arătate paginele 

copertă a două buletine stiințifice care cuprindeau 

lucrările prezentate la Simpozionul Național de 

Robotică din 1982, respectiv, din 1988. 

 

    
 

Fig. 7. Coperți ale unor volume ale Simpozionului Național  

de Roboți Industriali: din 1982 și din 1988. 

 

La fiecare dintre aceste manifestări științifice au 

fost prezentate un număr substanțial de lucrări 

științifice, în special axate pe: structura roboților, 

cinematica și dinamica roboților, comanda și 

controlul roboților, construcția roboților, sistemele 

de prehensiune pentru roboți, celule robotizate de 

fabricație, intreținerea roboților industriali etc. La 

Conferințele Internaționale de Robotică au participat 

personalități recunoscute din domeniul roboticii și 

din străinătate, din mai multe țări: Italia, Franța, 

Germania, Cehia, Serbia, Portugalia, Bulgaria etc. 

Se speră că și ediția din acest an, care este progra-

mată să aibă loc la Iași, în organizarea Universității 

Gh. Asachi , ca și edițiile viitoare să capteze atenția 

specialiștilor în Robotică din țară și din străinătate.  

Începând din 2006 a mai fost organizată o mani-

fetare ștințifică cu specific de robotică și anume 

OPTIROB, cu ediții anuale, inclusiv în acest an, 

inițiat de Prof. univ. Adrian OLARU. Se mai poate 

preciza că lucrări cu tematică de robotică au fost 

prezentate și la alte manifestări științifice cum sunt: 

SYROM, incă de la prima ediție din 1973, PRASIC, 

COMEFIN, TEHNOMUS, ICMERA și alte mani-

festări din domenii cum sunt: Ingineria mecanică, 

Ingineria industrială, Mecatronica, Electronica, 

Automatica, Informatica și altele. 

5. ASOCIAȚII PROFESIONALE 

După 1990 s-a constituit prima asociație profe-

sională, sub denumirea de Asociația de Robotică din 

România-ARR, cu sediul la Timișoara, care a reunit 

specialiștii în robotică, atât din mediul universitar 

cât și din cercetare și producșie, dar și specialiști din 

domenii conexe ca: electronică, informatică, auto-

matică, mecanică, electrotehnică etc. cu preocupări 

legate de robotică. Aceasta s-a transformat în anul 

2002 în Societatea de Robotică din Romînia-SRR, cu 

sediul la Craiova. 

SRR are în prezent căteva sute de membri și 12 

filiale în: Arad, Brașov, București, Craiova, Cluj-

Napoca, Galați, Iași, Oradea, Reșița, Suceava, 

Timișoara și Târgoviște. Activitatea acestei Societăți 

este consistentă și vizibilă și contribuie într-o măsură 

importantă la dezvoltarea și diversificarea acti-

vităților de robotică în România. SRR este afiliată la 

IFR-International Federation of Robotics. 

SRR publică o revistă, în prezent indexată în mai 

multe baze de date, cu denumirea de Robotică & 

Management. 

6. CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE  

ȘI TEHNICE SEMNIFICATIVE 

Dacă luăm ca referință anul 1976, când a fost 

publicată prima lucrare științifică cu tematică de 

robotică, în cei 42 de ani care au trecut de atunci, 
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exită o contribuție științifică absolut impresionantă 

în toate subdomeniile roboticii industriale și mai 

recent în cele ale roboticii neindustriale. S-au publi-

cat mii de lucrări științifice, sute de monografii[1-17, 

19], s-au obținut sute de brevete de invenție, s-au 

realizat sute de prototipuri plecând de la roboți 

industriali, prehensoare pentru roboți, senzori sau 

alte dispozitive pentru roboți, evident și softuri 

specifice. S-au realizat sute de teze de doctorat cu 

teme de robotică, unele inclusiv cu realizări practice 

de excepție. În special după anul 2000 s-a amplificat 

publicarea de lucrări științifice în proceedingurile 

unor conferințe internaționale de prestigiu, cum sunt: 

International Symposium on Robotics-ISR, RAAD,  

Congresele IFToMM, ca și în revistele consacrate de 

robotică, activitate care continuă și în prezent. S-au 

realizat sute, poate chiar peste 1500 de cercetări 

științifice pe bază de contract la nivel național, dar și 

internațional. Se mai poate arăta că au fost și câteva 

cărți publicate la edituri din străinătate de: prof. 

Grigore Gogu[7], prof. Mircea Ivănescu și prof. 

Ionel Starețu[17], conform datelor de care dispun, 

activitate care evident va trebui să continue. 

În anii 1980 a început fabricarea unor tipuri de 
roboți industriali cum au fost cei de tip REMT, la 

Timișoara și cei de tip Automatica la București. S-au 
realizat roboți industriali și cu caracter de unicate la: 

Brașov(robotul articular de la Uzina de Auto-
camioane, din 1986-1988), București(robotul pășitor 

și robotul paralel), Oradea(variante de roboți uti-
litari), Baia Mare(robotul pentru aplicații miniere), 

Craiova(robotul de tip trompoid-super-redundant), 

Cluj-Napoca(roboți indutriali cu diverse destinații), 
Iași(roboți mobili de diverse tipuri), etc. 

După 1990 această activitate a fost diminuată sau 
a fost stopată(cum a fost cazul producției în serie a 

roboților industriali) și a continuat numai realizarea 
unor tipuri speciale de roboți cum ar fi robotul 

trompoid de la Craiova,  robotul pășitor și cel de tip 
Delta de la București, diverse prehensoare mecanice 

la Brașov, București și Craiova, modele avansate de 
roboți mobili la Iași etc. În prezent există preocupări 

mai ales în realizarea unor ptototipuri de roboți 
mobili la Iași și prehensoare antropomorfe la Brașov 

și Craiova și poate și alte procupări similare care nu 
au fost facute suficient de bine cunoscute. 

7. CONCLUZII 

Mai întăi trebuie să precizez că până la această 

încecare nu a existat o preocupare nici de acest fel 
nici ca periodic, de exemplu din 10 în 10 ani, să fie 

făcută o sistematizare a realizărilor din domeniul 

Roboticii în România. Ca urmare în această lucrare 
evident neintenționat au fost omise cu siguranță date 

importante privind activitățile desfășuarte și per-

soanele implicate în domeniul Roboticii în perioada 

de care vorbim 1976, respectiv, 1980-2018. 

Regret foarte mult și solicit îngăduință din partea 

celor pe care, fără intenție, i-am omis, sau realizările 

pe care nu le-am evidențiat, efectiv pentru că nu am 

avut date despre ele dar nici timpul disponibil de a 

căuta mai temeinic astfel de date. Încercarea aceasta 

o consider însă justifcată și de folos pentru încercări 

viitoare mai consistente care sa consemneze Istoria 

Roboticii în România, care evident poate constitui 

subiectul unei lucrări de amploare, de referință, 

privind această activitate în cotextul general al 

activităților inginerești din țara noastră. Trebuie să 

fim recunoscători persoanelor care au avut primele 

preocupări, nu mult după ce acestea au apărut pe 

plan internațional, și au reușit să promoveze studii și 

soluții originale, pe baza cărora domeniul s-a 

dezvoltat și a ajuns la un nivel consistent în prezent. 

Evident că dezvoltarea roboticii va continua prin 

menținerea unui nivel important al roboticii in-

dustriale, prin dezvoltarea unor subdomenii ale 

roboticii cum sunt: microrobotica, nonarobotica, 

robotica medicală, subdomeniul roboților mobili și 

cel al roboților umanoizi, inclusiv prin intre-

pătrunderea substanțială cu tehnicile și tehnologiile 

realității virtuale.  În unele din aceste subdomenii cu 

siguranță că specialiștii din România vor putea avea 

de spus un cuvânt important în viitor prin realizări 

științifice teoretice și practice de referință. Nu în 

ultimul rând trebuie menționat că recunoașterea 

contribuției roboticii românești la progresul acesteia 

pe plan național și internațional se face inclusiv prin 

organizarea în anul 2019, deci după aproximativ 43 

de ani de robotică românească(având ca referință 

anul 1976) la București a Forumului European de 

Robotică(The European Robotics Forum-ERF2019). 

Mai menționez că robotica este și râmâne de 

interes major în viitor și merită toată atenția din 

partea specialiștilor din acest domeniu, sau din 

domenii conexe, constituind alături de calculatoare 

și realitatea virtuală una din direcțiile prioritare de 

dezvoltare ale civilizației umane în perioada 

următoare, inclusiv ca soluție de depășire a crizei 

generalizate de sistem din prezent. 
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