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Abstract 

Prezenta lucrare își propune prezentarea a mai multor tipuri de roboți inventați de-a lungul 

timpului. Roboții construiți utilizează tehnicile Inteligenței Artificiale cu scopul  de a ajuta 

industria, dar și viața de zi cu zi a oamenilor. În secolul în care trăim, aceste invenții  s-au 

dovedit a fi deosebit de folositoare în diferite domenii precum medicină, industria petrolieră, 

industria alimentară, roboți pentru ajutor casnic etc. Din aceste domenii fac parte mai multe 

tipuri de roboti: robot umanoid, robot de servicii, pășitor militar, robot jucărie. Trebuie să 

menționam că oamenii sunt creatorii acestor invenții, iar dezvoltarea acestora este în plina 

ascensiune. În acest articol vom prezența caracteristicile principale ale acestor tipuri de roboți.  

Cuvinte cheie: robot, programare, software, inteligența artificială. 

 

 

Introducere 

Ideea și dorința pentru crearea unor ființe artificiale care să poată face diverse activități 

pe lângă gospodărie sau in locuri unde pentru oameni ar fi mult prea periculos datează din 

secolele V-VI. Se spune că în secolele V-VI î.e.n. a fost construit un porumbel zburător de către 

Arhitas din Tarent. iar în secolele IV-III î.e.n.. Interesant este faptul că în secolul I i.e.n., Heron 

din Alexandria și-ar fi pus robotii să joace într-o piesă de teatru cu tema: întoarcerea în patrie 
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a eroilor din războiul Troiei. Împăratul bizantin Leon Filosoful (sec. IX) ar fi construit pe 

laturile tronului său figuri de grifoni și lei care răgeau (Scientia, 2020). 

O definiție mai simplă a roboticii este "știința care se ocupă cu tehnologia, designul și 

fabricarea roboților", însă aceasta spune foarte puține lucruri, robotica fiind o tehnică 

complexă. Aceasta însumează o serie de cunoștințe precum: electronică, mecanică și 

programare (Scientia, 2020). 

Roboții au început să fie dezvoltați pentru diverse domenii de activitate, aceștia au 

început începând să fie mai ales cunoscuți și căutați atunci când au devenit utili pentru anumite 

locuri de munca: de la roboți care ridică diferite forme de greutate in depozite până la roboți 

care întâmpină clienții unei bănci și roboți care elimina bombe și cei care lucrează alături de 

echipe de soldați. Fiecare dintre tipurile de roboți menționate mai sus au intrat deja în 

numeroase locuri de muncă. Conform raportului Federației Internaționale de Robotică, 

volumul vânzărilor de roboți pentru locuri de muncă a crescut brusc in ultimii cinci ani (Shaw 

Communications, 2018).   Cu toate acestea, este foarte posibil ca aceste mașini să reprezinte 

chiar o amenințare pentru oameni din punctul de vedere al locurilor de muncă existente. De 

exemplu, în Paris, odată cu introducerea metrourilor cu sistem automat, mai mult de jumătate 

din posturile oamenilor de până atunci au fost reduse. 

Munca pe care roboții pot fi programați să o facă este de asemenea nesigură și 

momentan nu s-a dezvoltat nimic care poate oferi o siguranță aparte. Se consideră ca pot apărea 

evenimente neprevăzute, iar un robot nu poate opta pentru a alege o variantă bună de rezolvare 

daca el nu a fost învățat să o facă.  

Cel mai bun motiv pentru optimism este performanță crescută din ultimii ani a 

computerelor produse în serie. În anii 1970 și 1980, computerele ușor accesibile cercetătorilor 

în domeniul roboticii au fost capabile să execute aproximativ un milion de instrucțiuni pe 

secundă (MIPS) (tecnewsnow, 2020). Fiecare dintre aceste instrucțiuni a reprezentat o sarcina 

de baza, cum ar fi adăugarea a doua numere din 10 cifre sau stocarea rezultatului într-o locație 

specificata în memorie. 

Există 4 reguli (sau legi ) pentru roboți, după cum le-a numit Asimov (Three Laws of 

Robotics, 2020). Prima dintre acestea scoate în evidența faptul că un robot nu poate răni 
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umanitatea, urmând ca cea de-a doua să evidențieze în mare parte același lucru, și anume un 

robot nu poate răni un om în mod neintenționat sau nu poate permite unei ființe umane să 

contribuie la lucruri negative. Regula a treia subliniază faptul că un robot trebuie să respecte 

ordinele și instrucțiunile date cu excepția cazului în care astfel de ordine ar intra în conflict cu 

o lege de ordin superior, iar ultima regula spune că un robot trebuie să protejeze existenta 

proprie atâta timp cât aceasta nu încalcă legi sau reguli superioare (Kapila, 2016). 

Primul robot programabil a fost proiectat de George Devol, care inventează termenul 

„Automatizare universală”, ulterior prescurtat la „Unimation”, care devine numele primei 

companii cu reprezentare robotică (1962) (Kapila, 2016). 

 

Principalele caracteristici ale roboților 

Roboții sunt mașini echipate cu senzori, mecanică, elemente periferice din diferite 

materiale și desigur un anumit grad de inteligența artificială. Senzorii și actuatorii sunt folosiți 

pentru ca mașina să ofere răspuns la un anumit semnal, iar mecanica este folosită pentru 

înfățișarea robotului. În funcție de informațiile transmise prin senzori, mecanismul de 

direcționare are grijă ca mașina (robotul) să îndeplinească cu succes funcțiile și operațiunile 

propuse (Ben-Ari & Mondada, 2018). 

 

Prezentarea unor tipuri de roboți 

Așa cum s-a menționat mai sus, roboții pot fi de mai multe tipuri: roboți autonomi 

mobili, umanoizi, de jucărie, pășitori, de servicii. 

 

Robot umanoid (sau android) 

Imaginea roboților umanoizi s-a format în literatură, în special în romanele lui Isaac 

Asimov în anii 1940, rămânând pentru mult timp imposibil de realizat  (Yumpu, 2019). 
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Pentru realizarea și optimizarea acestora trebuie rezolvate multe probleme importante. 

Roboții umanoizi trebuie să acționeze autonom, mobilitatea lor fiind restrânsă la cele două 

picioare că locomoție (umanoizilor li se mai atribuie și numele de roboți pășitori). De 

asemenea, aceștia trebuie să fie capabili de a lucra și cu brațele. Din anul 2000 probleme de 

bază par să fie rezolvate prin apariția lui ASIMO (Honda). Acest domeniu este în continuă 

dezvoltare. 

 

Sophia, primul robot care a primit cetățenie 

Robotul Sophia se încadrează în tipul de roboți umanoid. Acesta a fost dezvoltat de 

către o companie din Hong Kong, numită Hanson Robotics după numele celui care a fondat-o 

(doctorul David Hanson). După ce Sophia a fost activată în anul 2015, a devenit primul robot-

cetățean al lumii. Cetățenia acesteia a fost acordată din partea Arabiei Saudite (Wikipedia, 

2020). 

Datorită faptului că are integrată o rețea neurală și învață constant din ceea ce vede în 

jurul ei, Sophia este unul dintre cei mai avansați roboți umanoizi din lume. Scopul final este ca 

Sophia să ajungă să simtă dragoste și să aibă dorințe. Pentru crearea înfățișării acesteia, David 

Hanson a folosit modelul actriței Audrey Hepburn. Sophia este recunoscută pentru aparența și 

comportamentul său uman, spre deosebire de alte variante de roboți. David Hanson a înzestrat-

o pe Sophia cu inteligența artificială, posibilitatea de prelucrare vizuală a datelor și 

recunoaștere facială. Sophia imită gesturile și expresiile umane și este capabilă să răspundă la 

întrebări și să poarte conversații (Smartcity blog, 2018).  

 

 

 

Figura 1. Robotul umanoid Sophia 

(Sursa: Wikipedia, 2020) 
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Erica, robotul reprezentat ca fiind cel mai frumos și mai inteligent android 

Se spune că Erica este mândria japonezilor în ceea ce privește roboții umanoizi 

(Serghescu, Internet si Tehnologie, 2016). Acest robot „iubește” (impropriu spus) să privească 

desene animate și filme, își dorește să viziteze sud-estul Asiei, partenerul ei ideal este un bărbat 

cu care poate purta conversații de succes. Nu îi place să fie întrebată de vârstă, când se întâmplă 

acest lucru ea spune că prefera să nu răspundă și că este o întrebare „deloc politicoasă” (NIER, 

2020). Robotul numit Erica are 23 de ani și este creația oamenilor de știință de la universitățile 

Osaka și Kyoto, dar și a celor de la Institutul Internațional de Cercetare în Telecomunicații 

Avansate, informează The Guardian (Serghescu, Internet si Tehnologie, 2016). 

Erica este mai aproape de înfățișarea omului decât robotii creați înaintea ei. Erica nu 

poate mearge singură. Are un vocabular bogat și abilitați precum înțelegerea și răspunderea la 

întrebări. Limbajul ei e îmbogățit de o gamă mare de expresii faciale. Pentru a se obține chipul 

său, oamenii de știință s-au inspirat din înfățișarea a 30 de femei frumoase. Au fost amestecate 

trăsăturile, iar rezultatul ar trebui să placă oricui, explică unul dintre creatorii ei, Hiroshi 

Ishiguro, profesor la Universitatea Osaka (Glas, Minato, Ishi, Kawahara, & Ishiguro, 2016).  

  

 

 

 

Figura 2. Robotul Erica 

(Sursa: (Erica Robot Life Like Soul, n.d.)) 

 

A fost necesar ca cercetătorii să înţeleagă structura şi comportarea corpului uman pentru 

a construi şi studia aceşti roboţi. Pe de altă parte, încercările de a simula corpul uman au dus la 

o mai bună cunoaştere a acestuia. Astfel, se sugerează că orice avans în domeniul cercetării 
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roboţilor umanoizi contribuie la dezvoltarea cunoaşterii fiinţei umane – v. curentul 

„transhumanism” (Vlădăreanu, n.d.). 

 

Pepper 

Robotul numit Pepper este dezvoltat de compania Aldebaran. Acesta poate purta o 

conversaţie, aceasta fiind bazată pe emoţiile transmise de oameni. Are o înălțime de 120 cm și 

o greutate de 28 de kilograme, robotul a fost dezvoltat inițial pentru a întâmpină clienții băncii 

SoftBank din Rusia, însă este pe punctul de a fi lansat la nivel internațional. (Luca Robotics, 

2019).  

 

 

 

 

Figura 3. Pepper 

(Sursa: (SoftBank Robotics, 2020)) 

 

Roboți inteligenți de asistență umană, recuperare psihomotrică, salvare în situații de 

dezastru.  

 Inițial, scopul cercetării asupra roboților umanoizi a fost acela de a construi orteze și 

proteze care să îmbunătățească viața persoanelor cu probleme de sănătate. Apoi, s-a dezvoltat 

cercetarea asupra roboților care desfășoară activități umane și care sunt capabili să asiste 

persoanele bolnave, bătrâne, ori să execute sarcini in medii foarte murdare sau periculoase. 

Locuri de munca obișnuite, cum ar fi un recepționer sau un lucrător al unei linii de fabricație 

de automobile sunt de asemenea potrivite pentru umanoizi. 

În esență, deoarece aceștia pot utiliza instrumente, opera echipamente și vehicule 

concepute pentru oameni, umanoizii pot efectua, teoretic, orice sarcina atât timp cât au 



  
 
 

 

101  Studii și Cercetări Academice, Volum special SCSS (1) (2021) 

software-ul propriu zis. Cu toate acestea, complexitatea de a face acest lucru este foarte de 

mare.  

Roboții pot fi un răspuns în caz de dezastre. În 1980, inginerii de la Universitatea 

Carnegie Mellon au construit roboti care au intrat și au făcut reparații în interiorul reactorului 

avariat de la instalația nucleara Three Mile Island, în Statele Unite (Cristian Dima, 2000). 

Potrivit celor de la Universităților Bristol și Essex din Marea Britanie care studiază, 

observă și cunosc anumite detalii despre roboții umanoizi, se spune că acestia vor juca un rol 

din ce în ce mai important în viață oamenilor, fiind concepuți să aibă cât mai multe abilitați 

specific umane și să joace rolul de „prietenul viitorului”. De exemplu, roboții exoscheletici 

sunt foarte importanți pentru oamenii care au suferit anumite accidente sau au avut probleme 

de sănătate încă din naștere. Aceștia pot reda oamenilor anumite parți ale corpului pentru că 

acesta să poată funcționă normal și la capacități optime (Ortoprofil, 2018) .  

 

Robotul industrial 

George Devol a înregistrat în anul 1954 primul patent pentru un robot industrial 

(Wikipedia Enciclopedia libera, 2020). Roboții industriali din prezent nu sunt de obicei mobili. 

După forma și funcția lor, domeniul lor operațional este restrâns. Ei au fost introduși pentru 

prima oara pe linia de producția a General Motors în 1961. Roboții industriali au fost folosiți 

prima dată în Germania la lucrări de sudura începând din 1970 (Roboti industriali sisteme 

bionice, 2012). 

 Roboții industriali reprezintă o investiție care asigură continuitatea, calitatea și 

cantitatea producției, și vă ajuta la atingerea targetului dorit, fiind soluția optima pentru 

desfășurarea activității într-un mediu competitiv. Se poate așteptă că robotii 

manipulatori/industriali să atingă o varietate de obiective. În timp ce optimizarea ciclului de 

timp se numără printre domeniile care au primit probabil cea mai mare atenție până acum, 

celelalte aspecte, precum eficiența energetică, durata de viață a manipulatorului, și chiar 

aspectul de mediu au câștigat, de asemenea, o atenție tot mai mare (Kamrani, Berbyuk, 

Woppling, Feng, & Andersson, 2010). 
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Ca și aplicații, roboții industriali pot activa pentru sudură cu arc electric ,manipulare, 

paletizare ambalare, măsurare, încărcare, descărcare, manipulare / debavurare / curățare, sudură 

în punct, picking. 

 

 

 

Figura 4. Exemplu de 

roboți industriali 

(Sursa: (Kuka, 2020)) 

 

 

Robotul casnic 

Robotul casnic lucrează autonom în gospodărie. Aplicațiile cunoscute sunt: robot 

aspirator (produs de exemplu de: Electrolux, Siemens sau iRobot), robot de tuns gazonul sau 

robot de spălat ferestrele (Wikipedia Enciclopedia libera, 2020). 

Piaţa roboţilor casnici este în plină dezvoltare şi este doar o chestiune de timp până când 

vor apărea modele mai avansate la preţuri accesibile. Totuşi, indiferent că ai nevoie de un robot 

care să facă curat, de un ceas deşteptător mai inteligent sau chiar de un partener de discuţii, 

există deja câteva modele interesante, dintre care unele pot fi achiziţionate chiar şi din 

România. 

 

Robot aerospațial 

Robotul aerospațial este o categorie mai complexa, deoarece poate fi utilizat in mai 

multe industrii. El se refera la robotii "zburători". Un exemplu de robot aerospațial este 

SMARTBIRD, un pescăruș-robot care are toate caracteristicile unui pescăruș real (Guizzo E., 

2020). 
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Figura 5. Robot zburător „pescăruș” 

(Sursa: (Guizzo E. , 2020)) 

 

Alt exemplu de robot aerospațial este RQ-11 Raven, care este un tip de robot folosit pe 

post de dronă și este utilizat în acțiuni militare. De asemenea are aspect de pasăre, dar nu este 

atât de complex ca și SMARTBIRD. De asemenea în această categorie sunt existente și dronele, 

un concept nu tocmai nou pe piața (Guizo, 2018). 

 

Robonaut 

Robonaut este un robot NASA, umanoid, care poate face aceleași sarcini ca și o 

persoana reala. Robonaut are un potențial foarte mare, de la a executa treburi pe Stația Spațială 

Internațională până la a explora alte lumi (Ben-Ari & Mondada, 2018). 

Robonaut poate funcționa în două moduri. Software-ul îi permite lui Robonaut să 

„gândească” de la sine, dar și să fie controlat de oameni. Oamenii care controlează îi pot da o 

sarcină simplă de făcut, iar el își poate da seama cum să o facă. Software-ul Robonaut poate fi 

actualizat pentru a-i permite să îndeplinească sarcini noi. Acesta poate fi acționat și prin 

telecomanda. Un operator poate folosi o cască pentru a vedea ce vede Robonaut prin 

intermediul camerelor sale. Acest robot este foarte util, deoarece sarcinile pe care le poate face 

acesta sunt în general foarte periculoase pentru oameni (Ben-Ari & Mondada, 2018). 
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Figura 6. Robonaut 

(Sursa: (Robots, 2020)) 

 

 

Mașinile inteligente 

Mulți roboți se pot conduce singuri. Acest lucru este inovativ pentru crearea noilor 

modele de mașini care deja se pot parca singure, dar deja nu maie ste nevoie de șofer. Un 

exemplu de astfel de mașină este Toyota Prius (Figura 7) (The News Wheel, 2018). 

 

 

 

 

Figura 7. Mașină self-driving (Toyota) 

(Sursa: (The News Wheel, 2018)) 

 

Roboți de teleprezență 

Acești roboți ajută omul sa fie prezent virtual într-un loc fără ca acesta sa fie prezent 

fizic. Un om se poate conecta la un robot prin internet, iar apoi să îl ghideze pentru a se putea 

întâlni și interacționa cu oamenii. În general, acest tip de robot se folosește în birouri sau în 

medicină, unde doctorii pot verifica pacienții mult mai ușor, fără ca aceștia sa fie prezenți fizic 

(Guizo, 2018).  
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Robotii care ajuta in lupta cu COVID-19 

Victor 

Acesta este un robot autonom care ucide microorganismele patogene, inclusiv 

Coronavirusul, folosind radiații UV-C. De exemplu, acest robot lupta împotriva pandemiei 

Coronavirusului la un spital din București. Robotul a fost dezvoltat începând cu luna martie a 

anului 2020, iar echipa Modulab a accelerat dezvoltarea acestuia pentru a oferi spitalelor din 

Romania o armă atât de necesară împotriva virusului (Marchis, 2020). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Robotul Victor 

(Sursa: (BizBrasov, 2020)) 

 

The yellow dog 

Boston Dynamics’ yellow “dog” este folosit in Singapore pentru a ajuta la distanțare. 

Câinele robot este echipat cu numeroase camere și senzori, pe care îi poate folosi pentru a 

detecta transgresorii și a difuza avertismente pre-înregistrate (The Guardian, 2020). 
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Figura 9. Robotul câine „yellow dog” 

(Sursa: (The Guardian, 2020)) 

 

Roboți care livrează alimente 

Starship Technologies au făcut roboți cu șase roți care livrează alimente și mărfuri mici 

de la supermarketuri către rezidenții mai multor orașe din Statele Unite ale Americii (The 

Guardian, 2020). 

 

 

 

 

Figura 10. Exemplu de robot care 

livrează alimente 

(Sursa: (The Guardian, 2020)) 

 

UVD Robots 

  Acești roboți danezi de dezinfecție UV au fost lansați în spitalele chinezești, dar si in 

alte tari precum Italia sau America. Mașinile folosesc lumini UV puternice, care distrug ADN-

ul sau ARN-ul oricărui microorganism din raza de acțiune. Acest efect al razelor UV este bine 

cunoscut, dar este periculos de utilizat dacă oamenii sunt în apropiere. Cu toate acestea, roboții 
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pot învăța structura spitalelor și își pot desfășura activitatea în mod autonom atunci când 

personalul medical nu este prezent (The Guardian, 2020). 

  

 

 

Figura 11. Exemplu de roboți UVD 

(UVD Robots - Boston Dental, 2020) 

  

 

Zora Bots 

Acești roboți se folosesc in Rwanda pentru a detecta temperatura pacientului. De 

asemenea, ei pot identifica persoanele care nu poartă măști și pot monitoriza anomalii ale 

modului în care suna sau arată pacienții. Ei pot fi, totodată, utilizați pentru a livra medicamente 

și alte elemente esențiale celor infectați (Figura 12) (The Guardian, 2020). 

  

 

Figura 12. Zora bots 

(Sursa: (Coronavirus: robots reduce risk for 

Rwandan medical workers, 2020)) 

 

 

Robotii in viitoarele pandemii 

Deoarece criza actuală de Covid-19 deja a accelerat realizarea roboților pentru anumite 

scopuri, mai ales medical, cel mai probabil pentru următoarele probleme internaționale de tip 
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pandemie, dar și alte tipuri, vor exista roboti pentru a ajuta combaterea acestora din timp pentru 

a nu se ajunge la o noua criză mondială (Murphy, Adams, & Gandudi, 2020). 

 

Concluzii 

Indiferent dacă este sau nu acceptabil să acordăm drepturi roboților, reflecția asupra 

dezvoltării roboților inteligenți artificial dezvăluie probleme semnificative cu justificările 

noastre existente de considerație morală. Acest lucru îi ajuta atât pe cei ce apără, cât și pe cei 

ce nu apără drepturile roboților să își reconsidere cadrele conceptuale. În această lucrare am 

oferit o abordare alternativă. In secolul in care trăim fie ca ne dam seama sau nu fiecare dintre 

noi avem in folosință un robot sau poate chiar mai mulți aceștia fiind deosebiți de utili in foarte 

multe domenii.  

Educați corespunzător, roboții vor deveni destul de formidabili. Inevitabil, o astfel de 

dezvoltare va duce la o restructurare fundamentală a societății noastre. Întreprinderi întregi vor 

exista fără angajați sau investitori umani. Oamenii vor juca un rol esențial în formularea 

complexului de reguli care vor guverna comportamentul corporativ. În cele din urmă, însă, este 

probabil ca descendenții noștri să înceteze să lucreze în sensul pe care îl facem noi acum. 

Probabil că își vor ocupa zilele cu o varietate de activități sociale, recreative și artistice. 

În ultimii ani a fost înregistrata o creștere exponențiala a cererilor de produse din 

domeniul roboticii, deoarece acest domeniu este in continuă dezvoltare și aduce mereu inovații 

către majoritatea domeniilor de lucru. 
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