
CERCETAREA APLICATIVĂ – COMPONENTĂ A ECONOMIEI ROMÂNEȘTI 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2022 ● aprilie-iunie 1 

 

 
EDITORIAL 

 

Robotica în prezent și în perspectivă  
în date 

 
1. Robotica industrială 

Așa cum am mai arătat în alte materiale Robotica face parte din 
cele trei direcții de dezvoltare globală, alături de Calculatoare și 
Realitatea virtuală care s-au luat în considerare pentru a depășii criza 
globală instalată în ultima perioadă și accentuată semnificativ de 
pandemia din ultimii doi ani. Cu toate că Robotica nu și-a atins 
nivelul preconizat în anii 90, pentru anii 2020-2022, ceea ce s-a 
întâmplat numai cu Calculatoarele,  în ultimii ani Robotica a arătat 
o dezvoltare accentuată atât la nivelul roboticii industriale căt și, mai 
ales, la nivelul roboticii neindustriale și anume robotica serviciilor. 
Astfel Raportul World Robotics 2021 - Industrial Robots arată un 
record de 3 milioane de roboți industriali care operează în fabrici din 
întreaga lume – în creștere cu 10%. În 2020, vânzările de roboți noi 
au crescut ușor, cu 0,5%, în ciuda pandemiei globale, ajungând la 
384.000 de unități livrate la nivel global. Această tendință a fost 
dominată de evoluția pozitivă a pieței din China, compensând 
contracțiile de pe alte piețe. Se estimează că 2021 va fi al treilea cel 
mai bun an din istorie pentru industria robotică, după 2018 și 2017.  

 

 
 

Echipamente robotice într-o hală industrială. 
 

În acest context Milton Guerry, președintele Federaţiei 
Internaţionale de Robotică, referindu-se la problemele apărute în 
urma pandemiei de COVID-19, arăta : „Economiile din America de 
Nord, Asia și Europa nu au atins cel mai scăzut nivel în același timp. 
Aportul de comenzi și producţia în industria prelucrătoare chineză 
au început să crească în al doilea trimestru al anului 2020. Economia 
nord-americană a început să se redreseze în a doua jumătate a anului 
2020, iar Europa a urmat exemplul puţin mai târziu.” 

 
(Continuare în pagina 3) 
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EDITORIAL (continuare) 

 

 

Într-un context similar tot dl. Milton Guerry 

susținea : „Se așteaptă ca instalările de roboți la nivel 

mondial să revină puternic și să crească cu 13%, 

până la 435.000 de unități în 2021, depășind astfel 

nivelul record atins în 2018. În America de Nord 

instalările vor crește cu 17%, până la aproape 43.000 

de unități. În Europa, se estimează că acestea vor fi 

cu 8% mai mari, până la aproape 73.000 de unități, 

iar în Asia ar putea să depășească pragul de 300.000 

de unități, cu 15% peste anul precedent. Aproape 

toate piețele din Asia de Sud-Est vor crește cu rate de 

două cifre în 2021.” În graficul de mai jos sunt date 

numărul de unități instalate pânî în 2020 și estimările 

pentru 2021-2024. 
 

 
 

Instalările anuale de roboți industriali 2015-2024. 

 

Referitor la datele specifice anumitor regiuni se 
pot face precizările de mai jos, conform datelor din 
revista T&T din 2021. 

Asia, Europa şi America - prezentare generală 

Asia rămâne cea mai mare piaţă din lume pentru 
roboţi industriali. În 2020, 71% din numărul total de 
noi roboţi livraţi au fost instalaţi în Asia (2019: 67%). 
În China, creșterea a fost foarte puternică, de 20%, 
cu 168.400 de unităţi livrate. Aceasta este cea mai 
mare valoare înregistrată vreodată pentru o singură 
ţară. Stocul operaţional a ajuns la 943.223 de unităţi 
(+21%). Marca de 1 milion de unităţi va fi depășită în 
2021. Rata mare de creștere indică viteza rapidă a 
robotizării în China. 

Japonia ocupă locul doi, după China, ca cea mai 

mare piaţă pentru roboţi industriali, deși economia 

japoneză a fost puternic afectată de pandemia de 

Covid-19: vânzările au scăzut cu 23% în 2020, cu 

38.653 de unităţi instalate. Acesta a fost al doilea an 

de scădere după o valoare maximă de 55.240 de 

unităţi în 2018. Spre deosebire de China, cererea din 

industria electronică și industria auto din Japonia a 

fost slabă. Stocul operaţional al Japoniei a fost de 

374.000 de unităţi (+5%) în 2020. 

Pentru anul fiscal 2021, perspectivele sunt 

pozitive, cu o rată estimată de creștere a PIB de 3,7%. 

Astfel, piaţa japoneză de robotică este de așteptat să 

crească cu 7% în 2021 și să continue să crească cu 5% 

în 2022. Independent de piaţa internă, cererea de 

robotică japoneză va fi asigurată de principalele 

destinaţii de export. Chiar dacă astăzi o pondere 

majoră a producţiei se află direct în China, 36% din 

exporturile japoneze de robotică și tehnologie de 

automatizare au fost destinate Chinei. Alte 22% din 

exporturi au fost direcţionate către Statele Unite. 

Republica Coreea a fost a patra cea mai mare 

piaţă de roboţi în ceea ce privește instalările anuale, 

după Japonia, China și SUA. Instalările de roboţi au 

scăzut cu 7% la 30.506 unităţi în 2020. Stocul 

operaţional de roboţi a fost calculat la 342.983 unităţi 

(+6%). Până acum, economia orientată spre export a 

făcut faţă remarcabil de bine pandemiei. În 2020, PIB-
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ul a scăzut cu doar 1%, iar pentru 2021 și 2022 se 

estimează o creștere puternică a PIB-ului de +4% și 

+3%. Industria electronică și cea a semiconductorilor, 

în special, investesc masiv. Un program de sprijin 

pentru investiţii, lansat în mai 2021, va stimula și mai 

mult investiţiile în mașini și echipamente. Cererea de 

roboţi atât din industria electronică, cât și din partea 

furnizorilor de automobile este de așteptat să crească 

substanţial cu 11% în 2021 și cu o medie anuală de 8% 

în următorii ani. 
 

 
 

Unități livrate anual în funcție de țară în 2020. 

 

Europa 

Instalările de roboţi industriali din Europa au scăzut 

cu 8%, până la 67.700 de unităţi în 2020. Acesta a fost 

al doilea an de scădere, după un maxim de 75.560 de 

unităţi în 2018. Cererea din industria de automobile a 

scăzut cu 20%, în timp ce cea din industria generală a 

crescut cu 14%. 

Germania, care aparţine celor cinci pieţe majore de 

roboţi din lume (China, Japonia, SUA, Coreea, 

Germania) a avut o cotă de 33% din totalul instalărilor 

din Europa. Urmează Italia cu 13% și Franţa cu 8%. 

Numărul de roboţi instalaţi în Germania a rămas la 

aproximativ 22.300 de unităţi în 2020. Acesta este al 

treilea cel mai mare număr de instalări înregistrat 

vreodată - un rezultat remarcabil, având în vedere 

situaţia pandemică care a dominat 2020. Industria 

germană de robotică se redresează, impulsionată de 

afaceri puternice în străinătate. Cererea de roboţi din 

Germania este de așteptat să crească lent, susţinută în 

principal de cererea de roboţi cu costuri reduse din 

industria generală. 

În Regatul Unit, instalările de roboţi industriali au 

crescut cu 8%, până la 2.205 de unităţi. Industria auto 

a crescut cu 16% la 875 de unităţi - reprezentând 40% 

din instalările din Marea Britanie. Industria alimentară 

și a băuturilor aproape și-a dublat instalările de la 155 

de unităţi în 2019 la 304 de unităţi în 2020 (+96%). 

Industria alimentară și a băuturilor, care a avut o 

pondere mare de lucrători străini, mai ales din Europa 

de Est, se confruntă cu o penurie masivă de forţă de 

muncă. În acest context, existând în continuare re-

stricţiile de călătorie legate de Covid-19, dar și 

Brexitul, cererea de roboţi din Regatul Unit este de 

așteptat să crească puternic, cu rate procentuale de 

două cifre în 2021 și 2022. Urmărindu-se moder-

nizarea Regatului Unit, industria prelucrătoare va fi 

stimulată de un stimulent fiscal masiv. Cele 2.205 de 

unităţi nou instalate în Marea Britanie sunt de 

aproximativ zece ori mai puţine decât cele din 

Germania (22.302 de unităţi), de aproximativ patru ori 

mai puţine decât în Italia (8.525 de unităţi) și mai puţin 

de jumătate din numărul din Franţa (5.368 de unităţi). 

America de Nord 

SUA este cel mai mare utilizator de roboţi industriali 

din America, cu o cotă de 79% din totalul instalărilor din 
regiune. Urmează Mexic cu 9% și Canada cu 7%. 

Instalările noi din Statele Unite au încetinit cu 8% în 
2020. Acesta a fost al doilea an de scădere după opt ani 

de creștere. În timp ce industria auto a cerut substanţial 
mai puţini roboţi în 2020 (10.494 de unităţi, -19%), 

cererea din industria electrică/electronică a crescut cu 
7%, până la 3.710 de unităţi. Stocul operaţional din 

Statele Unite a crescut cu 6% CAGR din 2015. 
Estimările pentru piaţa nord-americană sunt foarte 

bune. O redresare puternică este în curs de 
desfășurare și revenirea la nivelurile de dinainte de 

criză a instalărilor de roboţi industriali este așteptată 
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chiar pentru 2021. Se estimează că acestea vor crește 

17% în 2021. Un boom post-criză va crea o creștere 

suplimentară la mici rate de două cifre în 2022 și în 

anii următori. 
 

 
 

Unități livrate pe industrii(IFR 2021). 

 

Conform estimărilor din materialul publicat de 

revista T&T : este de așteptat ca la scară globală, 

„boom-ul de după criză” să se estompeze ușor în 

2022. Din 2021 până în 2024, sunt estimate creșteri 

cu rate anuale care vor încadra în intervalul mediu de 

o singură cifră. Contracţiile minore pot apărea ca 

efect statistic, „catch-up” are loc în 2022 sau 2023. 

Dacă această anomalie o să apară, ea nu va întrerupe 

tendinţa generală de creștere. Se preconizează că 

borna de 500.000 de unităţi instalate pe an la nivel 

mondial va fi atinsă în 2024. 

 

2. Robotica neindustrială-Robotica serviciilor 

 

O altă componentă extraordinar de importantă a 

roboticii este robotica neindustrială sau robotica 

serviciilor, care a avut creșteri semnificative în ultima 

perioadă. 

Astfel în  raportul World Robotics 2021 – Service 

Robots, Federația Internațională de Robotică (IFR) 

anunță pentru 2020 o creștere de 12%, la nivel 

mondial, a roboților pentru servicii de uz profesional, 

atingând o cifră de afaceri de 6,7 miliarde de dolari. 

În același timp, cifra de afaceri a noilor roboți pentru 

servicii dedicați uzului casnic a crescut cu 16%, până 

la 4,4 miliarde dolari. 

Principalele cinci domenii ale roboticii de serviciu 

sunt exemplificate în figura de mai jos(© IFR 

Federația Internațională de Robotică), acestea fiind : 

roboți de livrare, roboți de curățenie și dezinfectare, 

roboți medicale și de reabilitare, roboți de companie-

sociali și roboți pentru restaurante . 

 
 

 

Robot de serviciu. 

 

Revista T&T prezintă succint datele de mai jos: 

Una din trei unități au fost construite pentru 

transportul și manipularea mărfurilor. Cifra de 

afaceri pentru roboții mobili autonomi (AMR) și 

roboții de livrare a crescut cu 11%, la peste 1 

miliard de dolari. Majoritatea unităților vândute 

funcționează în interior, în fabricile de producție și 

depozite. Tendința merge către soluții flexibile, 

astfel încât AMR să acționeze împreună în medii 

mixte, de exemplu cu stivuitoare, cu alți roboți 

mobili sau cu oameni. Există, de asemenea, un 

potențial de piață ridicat pentru roboții de transport 

în mediul exterior, cu deplasare în trafic, de exemplu 

livrare „pe ultima milă”. Opțiunile de marketing și 

monetizare vor depinde de disponibilitatea cadrului 

de reglementare care încă împiedică, în majoritatea 

țărilor, implementarea pe scară largă a unor astfel de 

roboți. 



CREATIVITATE. INVENTICĂ. ROBOTICĂ  

 

6 Buletinul AGIR nr. 2/2022 ● aprilie-iunie 

 
 

OP 5 Aplicații în Service Robotics © World Robotics. 

 

 
 

Cererea de roboți profesioniști de curățare a 

crescut cu 92%, până la 34.400 de unități vândute. Ca 

răspuns la cerințele crescânde de igienă din cauza 

pandemiei de Covid-19, peste 50 de furnizori de 

roboți de servicii au dezvoltat roboți de dezinfecție, 

care pulverizează fluide dezinfectante sau folosesc 

lumină ultravioletă. Adesea, roboții mobili existenți 

au fost modificați pentru a servi drept roboți de 

dezinfecție. Potențialul pentru roboții de dezinfecție 

în spitale și alte locuri publice se menține în 

continuare ridicat. Se estimează că vânzările unitare 

de roboți profesionali pentru curățarea podelelor vor 

avea o creștere medie de două cifre, în fiecare an, 

până în 2024. 

Din punct de vedere valoric, în 2020 vânzările de 

roboți medicali au reprezentat 55% din cifra de afaceri 

totală a roboților pentru servicii de tip profesional. 

Acest lucru se datorează în principal dispozitivelor de 

chirurgie robotică, care sunt cele mai scumpe din 

segment. Cifra de afaceri a crescut cu 11%, la 3,6 

miliarde de dolari. 

Cererea enormă de roboți pentru recuperare și 

terapie non-invazivă fac ca aceștia să reprezinte cea 

mai mare aplicație medicală în ceea ce privește 

numărul unităților. Aproximativ 75% dintre furnizorii 

de roboți medicali sunt din America de Nord și Europa. 

Pandemia globală a creat o cerere suplimentară 

pentru roboți sociali. De exemplu, aceștia îi ajută de 

rezidenții caselor de bătrâni să păstreze contactul cu 

prietenii și membrii familiei în perioadele de 

distanțare socială. Roboții de comunicare furnizează 

informații în medii publice, pentru a evita contactul 

uman, personal, conectează oamenii prin video pentru 

conferințe de afaceri sau ajută la sarcinile de între-

ținere din magazine. 

Roboții de ospitalitate se bucură de o 

popularitate în creștere, generând o cifră de afaceri 

de 249 de milioane de dolari. Cererea de roboți 

pentru prepararea alimentelor și a băuturilor a 

crescut enorm - cifra de afaceri aproape s-a triplat la 

32 de milioane de dolari (+196%). Pandemia de 

Covid-19 a creat o conștientizare sporită pentru 

evitarea contactului cu produsele alimentare. Cu o 

creștere anuală estimată la două cifre, se poate spune 

că există încă un potențial imens pentru roboții din 

industria ospitalității. 

Roboți pentru servicii pentru uz casnic : roboții 

pentru sarcini casnice reprezintă cel mai mare grup de 

roboți de consum. Aproape 18,5 milioane de unități 

(+6%), în valoare de 4,3 miliarde de dolari, au fost 

vândute în 2020. Aspiratoarele robot și alți roboți 

pentru curățarea podelelor interioare au crescut cu 
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5%, până la peste 17,2 milioane de unități, cu o 

valoare de 2,4 miliarde de dolari. Acest tip de robot 

este disponibil în aproape orice magazin universal, 

făcându-l ușor accesibil pentru toată lumea. Mulți 

furnizori americani, asiatici și europeni se ocupă de 

această piață. Roboții pentru grădinărit sunt de 

obicei roboții de tuns iarba. Se așteaptă ca această 

piață să aibă o creștere mai mică în următorii ani. 
 

 
 

Structura companiilor producătoare de roboți pentru servicii (IFR©). 

 

Privind situația roboților de serviciu, respectiv 

structura industriei roboților pentru servicii,  Milton 

Guerry arăta: „Industria roboților pentru servicii se 

dezvoltă într-un ritm rapid. În fiecare an apar o 

mulțime start-up-uri care dezvoltă aplicații 

inovatoare de roboți pentru servicii și îmbunătățesc 

conceptele existente. Unele dintre aceste companii 

tinere dispar la fel de repede cum apar, dar activitatea 

în domeniul roboților pentru servicii rămâne ridicată 

datorită achizițiilor pe care le fac operatorii 

tradiționali, și companiile din industrie, cu dorința de 

a se extinde și de a lucra în acest domeniu incitant.” 

World Robotics 2021 evidențiază că la nivel 

mondial, 80% dintre cei 1.050 de furnizori de roboți 

pentru servicii sunt companii cu peste cinci ani de 

activitate,  47% dintre furnizori sunt din Europa, 27% 

din Statele Unite și 25% din Asia. 

Conform celor prezentate rezultă importanța 

deosebită a roboticii atât a celei industriale cât și a 

celei neindustriale, context în care ingineria 

românească se poate implica mult mai mult decât în 

prezent, chiar cu obiectivul pe termen mediu și lung 

ca România sa devină un exemplu în domeniul 

robotizării. 

 

 
Notă :Sursa generală pentru datele de mai sus a fost 

Revista T&T din anul 2021.
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