
Robotica în IMSAR – scurt istoric 

 

Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR) este organizație de cercetare 

fundamentală și aplicată avansată în domeniul mecanicii solidului. IMSAR are originea în Institutul de 

Mecanică Aplicată ”Trăian Vuia” (IMA) , înființată în 1949, funcționând sub egida Academiei Române, al 

cărui prim director a fost Academician Elie Carafoli, care a strâns în jurul său cercetători valoroşi în 

domeniul ingineriei mecanice. Datorită personalităţii profesorului Elie Carafoli, prin abilitatea sa de a 

atrage cei mai talentaţi tineri, prin exemplul său de dăruire totală în folosul ştiinţei, Institutul a devenit o 

adevărată pepinieră de cercetători valoroşi, dar şi o şcoală de cercetare cunoscută în întreaga lume, în care 

s-au format viitoare personalități ale cercetării științifice din România cu recunoaștere mondială: 

Academician Virgiliu Niculae Constantinescu - Președinte al Academiei Române, cercetător la Institutul 

de Mecanică Aplicată al Academiei Române între 1952-1965, luându-şi doctoratul la  25 de ani cu teza 

„Contribuţii la teoria lubrificaţiei cu gaze” la Institutul  de Mecanică Aplicată al Academiei Române sub 

îndrumarea Acad. Elie Carafoli,  Prof. Dr. Doc. St. Ing. Cristian Pelecudi, Vicepreşedinte IFToMM 

(Federaţia Internaţională de Teoria Mecanismelor şi a Maşinilor) în perioada 1975 – 1979, părintele, 

promotorul şi iniţiatorul Roboticii Româneşti, directorul departamentului de Teoria Mecanismelor şi a 

Roboţilor din Universitatea Politehnică Bucureşti, doctorand  la Centrul de Mecanica Solidelor (CMS) a 

Academiei Române cu teza „Contribuţii la analiza şi sinteza lanţurilor cinematice complexe”, cu 

continuarea activității de cercetare ştiinţifică la CMS până în anul 1971, Prof. Univ. Dr. Doc. St. Ing. Radu 

Bogdan, Ambasadorul României în Japonia, Director ştiinţific la Centrul de Mecanica Solidelor a 

Academiei Române în perioada 1968 – 1974, profesor Mircea Mișicu- singurul român citat în marea 

Enciclopedia a lui Clifford Truesdell pentru lucrările sale publicate în domeniul Mecanicii, etc. 

 Mai tarziu, in 1965, din Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei Române s-au separat Centru 

de Mecanica Solidelor (CMS), funcționând ca Institut independent de cercetare și Institutul de Mecanica 

Fluidelor, orientat în special, pe aeronautică și spațiu.  Între 1977 și 1989, CMS a fost Departament al 

Institutului de Fizică și Tehnologia Materialelor (IFTM), integrat în Comitetului de Stat pentru Energia 

Nucleară (CSEN). În 1990 acest Departament de cercetare devine actualul Institut de Mecanica Solidelor 

al Academiei Române (IMSAR), funcționând sub egida Academiei Române, având ca director pe Prof. dr. 

Tudor Sireteanu, membru corespndent al Academiei Române, membru al Academiei de Științe Tehnice din 

România.  

Din 1949, cercetările fundamentale și interdisciplinare abordate, independent sau în parteneriat, cu 

alte institute sau universități, din România sau internaționale, au fost și continuă să fie prioritare în 

activitatea Institutului. 

Activitatea de cercetare în robotică și mecatronică, care se desfășoară în IMSAR, își are originea în 

anul 1979, când unora din cei rămași din ceea ce a fost Laboratorul de teoria mecanismelor din CMS 

(Centrul de Mecanica Solidelor), la momentul acela colectivul de teoria mecanismelor, aparținând LCITM 

(Laborator de cercetare și inginerie tehnologică mecanica solidelor) din cadrul IFTM (Institutul de Fizică 

și Tehnologia Materialelor), li s-a propus să se ocupe de roboți. 

Propunerea a venit din partea profesorului Dr. Doc. Ing. Christian Pelecudi, fost șef în Laboratorul 

de teoria mecanismelor din CMS, plecat în învățământ, atunci șeful catedrei de Teoria Mecanismelor din 

IPB. 

S-a format un colectiv prin asocierea celor din catedra de T.M. și celor din fostul CMS. Aproape 

săptămânal aveau loc seminare în care se făceau informări și schimburi de opinii, obținute prin 

documentare, într-un autentic sincretism specific începuturilor entuziaste.  

Noi, foștii CMS-iști, am format ad-hoc un colectiv compus din inginerii, cercetători: Wladimir 

Racoviţă, Ion Nițu, Anne-Marie Racoviţă, Vasile Ghiu și Sergiu Boris Cononovici ales ca șef (neoficial). 



Până la sfârșitul anului am realizat un studiu de documentare cuprins într-un volum de 600 pagini. 

Activitatea era finanțată de CCSITA - Pitești: ”Sponsorul” acestui proiect. 

 La începutul anului 1980, directorul CCSITA – Pitești a invitat pe Prof. Pelecudi și pe S. Cononovici 

la Pitești pentru o propunere de contract. Tema era realizarea unui robot destinat operațiilor de vopsire. 

Termenul era de doi ani. După îndelungate discuții, termenul fiind greu de acceptat, S. Cononovici (parțial 

inconștient) a acceptat. Ca urmare IPB, cum era și normal, a devenit coordonator, iar colectivul IFTM s-a 

implicat în realizarea robotului. Având în vedere mediul ex. în care trebuia să funcționeze era implicită 

acționarea hidraulică. Aveam ca referință o firmă mică Norvegiană care a realizat manipularea unei scule 

de vopsire, robotul de vopsire Trallfa. S-a născut din necesitatea rezolvării unuei probleme practice, 

necesitatea vopsirii roabelor produse de Trallfa din Byrne. Un inginer talentat, Ole Molaug, a realizat 

primul robot de vopsire cu memoria program pe bandă magnetică (1964). 

În vest, în Austria se fabricau astfel de roboți la firma Koperschmit. 

În colectivul nostru s-a demarat o cercetare teoretică și expeimentală. Pentru comanda acționării 

hidraulice s-a ”descoperit” servovalva și la sfârșitul anului ’80, s-a reușit conducerea unui cilindru hidraulic 

în poziții prescrise. De asemeni structura mecanică a manipulatorului a fost definită la nivel conceptual.  

A urmat o activitate complexă, proiectare, aprovizionare, urmărirea realizării părții mecanice la 

atelierele IFTM, conceperea sistemului de comandă, etc. Eforturile depuse sunt greu de exprimat. 

S-a ales programarea robotului prin învățare, inspirație de la Trallfa, dar folosind caseta digitală ca 

suport al memoriei program. 

Până la începutul anului ’82, erau realizate partea mecanică și acționarea hidraulică corespunzătoare 

și sistemul de comandă. Nu era realizată punerea în funcțiune a întregului sistem, ceea ce constituia o 

întârziere față de termenul stabilit. Dar directorul de la CCSITA a mărturisit că nu se aștepta să fim în acest 

stadiu și a dat o prelungire până la sfârșitul anului. 

Astfel după puneri la punct și reglaje pe 29 aprilie 1982 a funcționat, pentru prima dată robotul RIV-

1 (robot industrial de vopsire). Pe tabla din laborator s-a scris: Ura! funcționează! Și s-a desfăcut o sticlă 

de șampanie. Victoria a fost consemnată și în presa zilei.   

Ceea ce se realizase nu putea fi aplicat într-un proces de producție. Era un model funcțional – atât.  

A fost văzut funcționând în laborator, de directorul Institutului Național de Fizică, Dr. Marin Ivașcu, 

de ministrul construcțiilor de mașini, ing. Ioan Avram și ing. Ion Nicula,  și de alte personalități cu putere 

de decizie. 

Ca urmare s-a hotărât reproiectarea, în primul rând, a sistemului de comandă pe bază de 

microprocesor și o modularizare a acestuia bazată pe blocuri funcționale pe o magistrală aleasă de ITC – 

filiala Timișoara. 

A urmat realizarea robotului RIV – 1 (M) prin colaborarea IFTM (LCITMS), ITC – filiala Timișoara 

și Electrotimiș ca producător. 

Astfel în primăvara anului 1985 a fost omologat prototipul care a fost expus și la TIB. 

A intrat în producție la Electrotimiș și astfel s-au produs 22 de astfel de roboți. 

Tot în anul 1985, colectivul de la IFTM a fost premiat cu premiul I la un concurs de cercetare inițiat 

de Institutul Central de Fizică. 

Intenționam să înlocuim sistemul de orientare cu unul mai performant și mai fiabil realizat cu 

motoare hidraulice rotative. Soluția nu a fost acceptată de producătorul Electrotimiș. O atitudine 

determinată de o mare suficiență. Inginerul Ion Nițu a proiectat un astfel de motor care  a fost realizat și 

experimentat cu succes în laboratorul nostru. 



Îmi plăcea să asemăn echipa noastră, colectivul, cu un ansamblu de piese ale unui joc, asemănătoare 

celor de șah, fiecare cu abilități specifice, capabile să colaboreze în vederea realizării unui obiectiv. 

Referitor la RIV, colectivul s-a implicat și în două aplicații.  

Una dintre acestea a fost solicitată de Institutul de cercetare pentru industria mobilei. S-au reprodus 

în laboratorul nostru condițiile pentru vopsirea cutiilor de televizor. Modelul a funcționat, RIV – 1 a fost 

aplicat cu succes, iar beneficiarii au realizat o lucrare științifică. 

Altă aplicație a fost chiar într-un cadru industrial. Doi roboți RIV – 1 au fost instalați în linia de 

acoperire cu email a căzilor de baie de la fabrica de căzi de baie de la Suceava. Există confirmarea că și-au 

îndeplinit misiunea foarte mult timp. 

Curentul robotist, un modism, care ”bântuia” în țară, a prins și întreprinderea Electrotimiș. Astfel a 

apărut un proiect privind realizarea unui robot de proces capabil să manipuleze o sarcină cu masa de 25 

Kg. 

Proiectarea era în sarcina noastră în colaborare cu ITC – filiala Timișoara, care avea responsabilitatea 

sistemului de comandă. Proiectul a fost introdus și în planul de stat. 

Având experiență în acționarea hidraulică, am ales acest sistem de acționare. Robotul a căpătat 

numele RHP-25(Robot hidraulic de proces 25). Programarea conducerii era, bineînteles, tot în sarcina 

noastră. 

A apărut necesitatea creșterii puterii nostre în domeniul programării. Ca urmare în ‘85 am 

achiziționat în colectiv o noua ”piesă”, pe inginerul Luige Vlădăreanu. 

S-a lucrat la acest proiect,  serios și bine documentat. Planșe proiect și programe au constituit partea 

materială a fazelor de contract predate la Electrotimiș. Se apropia momentul realizării prototipului. 

Între timp conducerea Electrotimiș a pierdut interesul pentru realizarea robotului și prin manevre 

abile l-a scos din planul de stat. Astfel la sfârșitul anului ‘87, fiind scos din planul de stat, proiectul a fost 

”înmormântat”, fiind considerat ineficient. Termenul înmormântat a fost folosit chiar de inginerul șef la 

ședința de încheiere. 

 A fost un moment de ”suspans” pentru activitatea în robotică și a trebuit să mai facem și altceva. 

Dar nu a trecut mult și pe la sfârșitul anului ‘ 88 a apărut din nou ceva pe preferința noastră. 

Electrotimiș a primit, nu știm când, sarcina să realizeze un robot pentru manipularea unor blumuri 

de oțel încalzite prin CIF, la un centru de forjare. Beneficiară era întreprinderea metalurgică de la 

Târgoviște. Astfel a fost proiectat un robot în coordonate cilindrice, cu acționare hibridă, electrică și 

hidraulică. Între timp, inginerul care a proiectat robotul, a plecat din țară. 

Partea mecanică a robotului a fost realizată fizic și atat. Nu s-a mai continuat nefiind presiuni din 

partea beneficiarului. Intensificându-se participarea țării nostre în exploatarea zăcămintelor feroase de la 

Krivoi Rog, a implicat pentru întreprinderea de la Târgoviste necesitatea producției de flanșe pentru 

ansamblarea prăjinilor de foraje. Devenea necesară utilizarea robotului comandat la Electrotimiș. Primul 

ministru, de atunci, a somat în scris întreprinderea la Electrotimiș să doteze cu acel robot pe cei din 

Târgoviște. 

S-a apelat la noi în vederea finalizării robotului de forjare RF-80 (sarcina cu masa de 80 Kg ).  

Colectivul nostru a proiectat acționarea hidraulică adaptată la partea mecanică, modificată și aceasta 

corespunzător. Partea de comandă a fost concepută utilizând sistemul de comandă CONTROL -R realizat 

de SEEA (Automatica). Softul corespunzător a fost scris de noi. 

Iarna ‘89 ne-a prins punând în funcțiune robotul RF-80, într-un atelier unde temperatura era de 6˚C. 

În aceste condiții s-au ajustat parametrii kp, ki, kd, ai regulatoarelor PID pe cele 5 axe ale robotului. 



Până la urmă,  în primăvara anului ‘ 89, s-a simulat fizic aplicația de forjare a 6 blumuri cu masa de 

80 Kg. Procesul a fost cronometrat de comisia beneficiară și robotul a fost acceptat. Urma să fie transportat 

și instalat la Târgoviște. 

Parerea nostra era că, conectica proiectată și realizată de Electrotimiș, nu-i dădea o viață în producție 

mai lungă de o săptămână. Revoluția a modificat total soarta acestui robot. 

Între timp a mai apărut o oprtunitate pentru noi ca robotiști. Un colectiv din Institutul de micro-

electronică a fost investit cu sarcina de a realiza robotizarea procesului de prelucrare a tronsoanelor de 

siliciu până la obținerea plăcilor subțiri pe care se realizează chip-urile. 

Au apelat la noi pentru proiectarea unui robot ”curat”, condiție necesară în acest mediu . 

Tema a fost abordată la începutul lui ‘89 la nivel conceptual realizându-se chiar un minimodel 

cuprinzând un robot cvasi RHP-25 deplasabil pe un suport circular. Puncetele de prelucrare urmau să fie 

dispuse circular. Partea de comandă se realiza în colaborare cu ITC- Timișoara. S-a elaborat un proiect ce 

a continuat în anul ’90. Placa de achiziții de date de la traductoarele de poziție ale axelor robotului, care 

comunica cu un calculator, a fost proiectată și realizată fizic de catre noi (se află și acum la noi). 

Activitatea proiectului și-a încetat desfășurarea la sfârșitul anului ‘90. O consecință a revoluției.  

Judecând, cu mintea de acum, soluția cu un robot hidraulic nu era bună. Bine că s-a sfârșit în faza 

respectivă. 

În anul 1991, în urma solicitărilor nostre susținute, a foștilor CMS -iști, am fost eliberați de IFTM. 

Ceea ce a constituit ”Laboratorul de cercetare și inginerie tehnologică în mecanica solidelor”, din 

Constantin Mille 15, a devenit ”Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române”, IMSAR.    

Înainte de a încheia partea cuprinzând activitatea colectivului în colaborare cu industria  este bine să 

se evidențieze, bareme sumar, contribuțiile specializate ale pieselor componente. 

La RIV-1 partea mecanică și acționarea hidraulică a robotului au fost proiectate în principal de ing. 

Ion Nițu și Wladimir Racoviță la realizarea acestei proiectari au participat și inginerii Vlad Groigore Lașcu 

și Anne Marie – Racovița. 

Sistemul de comandă, în faza inițială realizat cu circuite logice, a fost proiectat la nivelul conceptual 

de dr. ing. Sergiu Cononovici și ing. Vasile Ghiu. Modulele componente au fost proiectate în principal de 

V. Ghiu și S. Cononovici.  Plăcile imprimate au fost pictate manual de tehnicianul Constantin Dima. 

 Trebuie menționată participarea la realizarea acestui robot și a tehnicienilor Valer Fălcușan și 

Gheorghe Țârlea. 

Sistemul de comandă realizat în colaborare cu ITC-Timișoara, a fost definit conceptual printr-o 

colaborare între S. Cononovici și o echipă din ITC (Institutl de Tehnică de Calcul). Partea de calculator a 

fost realizată de ITC. Modulele BCC (blocul central de comenzi) cuprinzând și conversia analog/numerică, 

a fost proiectat de S. Cononovici. Modulul măsură și control a fost proiectat de V.Ghiu. 

Organizarea datelor program de lucru este concepția noastră. Softul, scris în limbaj mașină Z-80 , 

este tot realizarea noastră. 

La robotul RHP-25, partea mecanică a fost proiectată de ing. I. Nitu, iar acționarea hidraulică de ing. 

W. Racoviță. Programele de conducere au fost scrise de S.Cononovici și Luige Vlădăreanu. 

RF-80 a fost modificat de I. Nitu și W. Racoviță prin reproiectarea obiectului inițial. 

Generarea referințelor de poziție a fost scrisă de Luige Vlădăreanu iar regulatorul PID  de 

S.Cononovici. 



Punerea în funcțiune a acestui robot cu echipamentul de Control-R,  a fost facută de către S. 

Cononovici și sing. Radu Manolescu. Programarea acțiunilor robotului a fost facută folosind limbajul de 

programare specific echipamentului Control-R (Automatica). 

Începea o nouă etapă în existența colectivului nostru. Treceam la cercetarea științifică de dezvoltare 

în cadrul Academiei Române. 

De fapt activitatea de cercetare teoretică în domeniul roboticii a început poate încă din 1976 când 

profesorul Christian Pelecudi a prezentat o lucrare intitulată “Introducere în robotizare”, la Simpozionul de 

Mecanisme și Transmisii Mecanice, organizat de Institutul Politehnic Timișoara la Reșița. 

În cadrul Catedrei de Teoria Mecanismelor, din 1979 s-a format un colectiv multi-disciplinar de 

cercetare și proiectare roboți industriali incluzându-ne și pe noi,  sub conducerea profesorului Pelecudi. 

Profesorul Pelecudi a inițiat simpozioanele de roboți industriali, care s-au desfășurat aproape anual. 

Colectivul nostru a participat cu lucrări la aceste simpozioane.  

 Cei care au făcut roboți: Automatica cu RIP-6,3,(’82) și noi cu RIV-1 (’84) nu am prea avut condiții 

pentru elaborarea de lucrări științifice. Spuneam, pe atunci, ca unii fac roboți iar alții scriu despre roboți. 

Trebuie să admitem și o excepție. Cei de la Politehnica Timișoara au realizat robotul REMT -1 (’82) având 

și lucrări publicate. 

 La inițiativa profesorului Pelecudi, în 1990, ia ființă conceptual Asociația de Robotică din România, 

noi fiind printre membrii fondatori. Constituirea legală a acesteia, la Timișoara, a avut loc la 06.12.1990. 

Președinte a devenit profesorul Francisc Kovacs care a realizat acest demers. 

Trebuie amintit că profesorul Radu Bogdan, având o afecțiune deosebită față de noi s-a implicat ca 

mentor în activitatea colectivului nostru. 

În Institut a luat ființă simpozionul anual SISOM, la care se prezentau lucrări semnificative realizate 

de colectivele de cercetare ale acestuia și din exterior. 

Noi am abordat teme privind conducerea roboților, finalizate în lucrări publicate și/sau prezentate la 

simpozioane. 

Se pot enumera următoarele teme mai semnificative: 

- Strategie privind generarea referințelor de poziție pentru conducerea de conturare a roboților; 

- O abordare a controlului pilotării unui robot cu ajutorul unui senzor vizual, în procesul de sudură 

cu arc electric; 

- Bazele unui algoritm pentru conducerea de conturare a unui robot programabil prin instruire; 

- Soluții pentru programarea unui robot de vopsire și metode de îmbunătățire ale programelor; 

- Strategie pentru urmărirea unui contur determinat fizic prin controlul forței de contact. 

Am fost dotați cu un PC. Ne-am familiarizat cu sistemele de operare: Norton Commander, DOS, iar 

mai apoi cu Windows 95, ș.a.m.d. 

Strategiile studiate au putut fi validate prin simulari. Schimbări majore în modul de lucru și chiar de 

mentalitate. 

Ne-am remarcat la simpozioanele organizate de ARR prin lucrările prezentate. 

Ca urmare, profesorul Vukobratovici, venit în ‘94 la Timișoara la invitația profesorului Francisc 

Kovacs, a făcut și o vizită la noi la Institut. Am fost onorați de vizita acestei mari personalități din lumea 

roboticii. Ne-am prezentat activitatea și realizările noastre. 



Atmosfera creată de tranziție, inflația, salariile foarte mici din cercetare și tentațiile activităților 

private au determinat o reducere a efectivelor din colectivele institului. Și colectivul nostru a fost afectat 

de acest fenomen. Astfel luând ca eșantion anul ’99, în colectiv au mai ramas patru din cei vechi și o tânără 

ingineră Lidia Oprescu, angajată între timp. 

În 1995 am participat la al VIII lea Congres international de teoria mașinilor și mecanismelor 

IFTOMM de la Milano. S. Cononovici a prezentat o lucrare la secția de conducere a roboților. 

Desfășurându-se a 2-a reuniune a Comitetului Tehnic de Mecatronică, a participat la aceasta și a fost 

desemnat reprezentant al României la această disciplină. 

Tot atunci s-a enunțat definiția IFTOMM a mecatronicii. Mecatronica este o combinație sinergetică 

de inginerie mecanică, inginerie electrică și tehnologia informației pentru proiectarea integrată a sistemelor 

tehnice inteligente și proceselor, în particular pentru mașini și mecanisme. 

A început și activitatea contractuală.  

În cadrul colaborării cu Comisia de Terminologie pentru Științe Exacte a Academiei Române, 

academicianul profesor Gleb Drăgan a racolat în comisia de elaborare a dicționarului de electrotehnică pe 

S. Cononovici. Ulterior s-a încheiat un contract cu colectivul nostru, prin care contribuiam la realizarea 

acestui obiectiv. Cel care a lucrat mai mult la acest proiect a fost W. Racoviță.  

Trebuie menționat că, între timp, inginerii Luige Vlădăreanu, Ion Nițu și Wladimir Racoviță și-au 

sustinut tezele de doctorat  și au devenit doctori. 

La începutul anului 2000 dr. ing. S. Cononovici s-a pensionat rămânând angajat cu jumătate de 

normă. Șef al colectivului a devenit dr. ing. Wladimir Racoviță. Tot în anul 2000, în colectiv, a fost angajat 

un inginer electronist Gheorghe Nițu. 

Existența unui inginer electronist, a permis să se abordeze studiul roboților mobili, pe roboți realizați 

fizic. Teoretic am început studiul roboților mobili pășitori cu ani în urmă. 

Astfel la cel de al XIII-lea Simpozion Național de Roboți Industriali din 1996 desfășurat la Reșita, 

S.Cononovici a prezentat lucrarea : “ Cinematica roboților pășitori ortogonali în vederea conducerii 

acestora”. 

Stimulentul pentru realizarea unui robot mobil, a fost determinat de participarea în 2001 la al 2-lea 

Workshop Național de roboți mobili de la Universitatea din Craiova. 

Ca urmare, la  noi s-a realizat primul robot mobil pe roți, capabil sa urmărească un contur marcat, 

utilizând senzori optici. 

A urmat robotul „Hoinar” capabil de hoinăreală într-un mediu necunoscut evitând obstacolele. 

Cel mai performant a fost prezentat la Brașov în 2008. Acesta era capabil să ajungă la o destinație 

prescrisă evitând obstacolele neprevăzute. 

Strategiile de conducere a roboților mobili au fost studiate, în paralel și teoretic, verificându-se prin 

simulări. 

S-au elaborat tehnici de învățare prin algoritmi genetici, prin „Learning by doing” sau prin 

perfecționări succesive. Dr. ing. Ion Nițu a abordat conducerea roboților redundanți cu deosebit succes. 

Roboții redundanți, au constituit obiectul tezei de doctorat elaborată de ing. Cornel Secară, angajat 

între timp la noi. S-a realizat și un robot redundant fizic, plan (cvasi SCARA)  care a fost condus cu un 

oarecare succes. Și în acest domeniu au fost realizate lucrări remarcabile.  

În 2009 colectivul de care s-a făcut scriere până acum s-a desființat prin pensionarea definitivă a 

membrilor săi. 



Activitatea de robotică și mecatronică din institut a revenit unui colectiv tânăr condus de dr. ing. 

Luige Vlădăreanu. 

Prelund expertiza și bagajul bogat de cercetare științifică, activitatea s-a focalizat pe controlul în timp 

real al roboților prin tehnici avansate de control hibrid forță – poziție, interfețe inteligente de control 

aplicând concepte noi, cum ar fi logica neutrosofica, teoria extenics de rezolvare a problemelor 

contadictorii, logica fuzzy continuată cu tehnici de machine learning, algoritmi genetici, rețele neuronale 

dezvoltate în sisteme cu arhitectura deschisă, cu comunicații în rețele adaptive, prin metoda proiecției 

virtuale, în principal, pentru simularea, testarea și îmbunătățirea performanțelor de mișcare, orientare, 

navigare, cu ocolirea obstacolelor în medii neuniforme , nestructurate, nediferențiate aplicate roboților și 

vectorilor de roboți. 

Un prim pas în diseminarea rezultatelor cercetarilor pe robotică a fost organizarea în 2008, sub egida 

Academiei Române a patru conferințe interntionale: International Conference on Acoustics & Music: 

Theory & Applications (AMTA '08),  International Conference on Mathematics And Computers In Biology 

And Chemistry (MCBC'08), International Conference on Mathematics And Computers In Business And 

Economics (MCBE'08), International Conference on Automation & Information (ICAI'08), cu lucrăi 

susținute în Aula Academiei Române, prezidate de personalități de renume în cercetarea științifică cum ar 

fi Academician Radu Voinea, Acad. Florin G. Filip, Acad. Ioan Dumitrache, Prof. Sergej Fatikow, Prof. 

Malcolm J. Crocker, Acad. Paul Dan Cristea,  m.c. acad. Prof. Tudor Sireteanu, Prof. Radu Munteanu, 

Prof. Gh. Pascovici, Prof. Hongnian Yu, Prof. Pier Paolo Delsanto, Prof. Josè M. Kenny. Președinte 

conferințe, Prof. Luige Vladareanu. 

Un număr de peste 500 articole pe robotică au fost publicate de colecticul de robotică IMSAR, dintre 

care numeroase prezentări Plenary Lecture, Invited Paper, Plenary Speaker, la conferințe internaționale 

prestigioase:  European Computing Conference, Vouliagmeni, Athens, Greece, Sept2007/ Paris 2011 

http://www.wseas.us/conferences/2011/paris/ecc/program.htm , International Conference on Electronics, 

Signal Processing and Control, ESPOCO 2005,  Copacabana Rio de Janeiro, Brazil, International 

Conference on Applications of Electrical Engineering, AEE’09, Houston, USA, 2009, 

http://www.wseas.org/multimedia/books/2009/houston/AAEE.pdf  / AEE’10, Penang, Malaysia, 2010, 

http://www.wseas.us/conferences/2010/penang/aee/index.html , American Conference on Applied 

Mathematics, AMERICAN-MATH '10, University of Harvard, Cambridge, USA, January 27-29, 2010, 

http://www.wseas.us/conferences/2010/harvard/amath/index.html ,  European Conference for the Applied 

Mathematics and Informatics, AMATHI '13, Dubrovnik, Croatia, 2013, 

http://naun.org/wseas/cms.action?id=4237 ,  European Conference on Mechanical Engineering, ECME '14, 

Florence, Italy, http://naun.org/cms.action?id=8018 ,  International Conference on Artificial Intelligence, 

Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED '15), Tenerife, Canary Islands, 2015, 

http://wseas.org/cms.action?id=8621 ,  International Conference on Theoretical and Applied Mechanics, 

TAM '16, Bali, Indonesia, 2016, http://www.wseas.org/cms.action?id=12500 ,   IEEE International 

Conference on Granular Computing, National University of Kaohsiung, Taiwan, 2011, 

http://wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=13923&copyownerid=13281 , IEEE International 

Conference on Advanced Mechatronic Systems, ICAMechS, Zhongyuan University of Technology, 2011, 

http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2011/icamechs2011/CONFERENCE%20PROGRAM.pdf , Tokyo 

University Japan, 2012, http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2012/icamechs2012/special/session4.pdf , 

Luoyang, China, 2013, http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2013/icamechs2013.html , Tokai University, 

Kumamoto, Japan, 2014, http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2014/icamechs2014.html , Chinese 

Academy of Science, Beijing, China, 2015, http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2015/icamechs2015.html, 

Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia, 2016, 

http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2016/icamechs2016.html .  

Pot fi menționate participari ale colectivului de robotica IMSAR la Conferințe internaționale în calitate de 

Presedinte, Vice-Președinte, Session Chair, Plenary  Lecture/Speaker, dintre care se pot exemplifica: 

http://www.wseas.us/conferences/2011/paris/ecc/program.htm
http://www.wseas.org/multimedia/books/2009/houston/AAEE.pdf
http://www.wseas.us/conferences/2010/penang/aee/index.html
http://www.wseas.us/conferences/2010/harvard/amath/index.html
http://naun.org/wseas/cms.action?id=4237
http://naun.org/cms.action?id=8018
http://wseas.org/cms.action?id=8621
http://www.wseas.org/cms.action?id=12500
http://wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=13923&copyownerid=13281
http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2011/icamechs2011/CONFERENCE%20PROGRAM.pdf
http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2012/icamechs2012/special/session4.pdf
http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2013/icamechs2013.html
http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2014/icamechs2014.html
http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2015/icamechs2015.html
http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2016/icamechs2016.html


Special Session on „Advanced Intelligent Control Methods in Robotics and Mechatronics”, 

ICAMechS , 2013 – 2016, Session Chair Prof. Luige Vladareau, RA_IMSAR, Ro and  Prof. Hongnian Yu, 

Staffordshire Univ.&Bournemouth Univ., http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2016/icamechs2016.html, 

http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2016/icamechs2016sub/special/special_session_2015-Wakitani.pdf  

Special Session on “Advanced Intelligent Control Methods in Robotics and Mechatronics”, 

ICCMIT 2015, Praga, Special Session 2, http://www.iccmit.net/SpecialSessionProposal.html ,  

ICCMIT’17, Varsovia,  http://www.iccmit.net/index17.html , Special Session SSN-2,  

http://www.iccmit.net/Romania%20proposal%20ICCMIT'17.pdf , ICCMIT’18, Madrid,  

Keynote Speaker https://www.iccmit.net/index18.html#templatemo-about ,  Special Session SSN-2, 

https://www.iccmit.net/index18.html#templatemo-about , ICCMIT’19, Viena, Vice-President 

https://www.iccmitconference.net/ , Session SSN-2,  https://www.iccmitconference.net/specialsessions  ,  

Session Chair  https://www.iccmitconference.net/ . 

SISOM Symposium (The Annual Symposium of the Institute of Solid Mechanics), 1991-2019, 

http://imsar.ro/events/ , cu sesiune speciala și workshop pe Robotica în periada 2007 – 2019; s-au editat 

Conference Proceedings cu Honnorary Editors Prof. Tudor Sireteanu, Prof. Radu Voinea, Prof. Radu I. 

Munteanu, Prof. Lucian Căpitanu, Prof. Magheți, Prof. Bratosin ,  Chair Editors – Prof. Luige Vladareanu, 

Prof. Marcel Migdalovici;  

SISOM 2016-2019 Special Issue, Acta Electrotehnica, Guest Editor Prof. Luige Vladareanu,  ISSN 

2344-5637, ISSN-L 1841-3323, Vol. 57, No. 1-2, 2016, https://ie.utcluj.ro/files/acta/2016/Number1-

2/paper01.pdf ,  Vol. 58, No. 1-2, 2017, https://ie.utcluj.ro/files/acta/2017/Number1-2/Summary%201-2-

2017%20e-journal.pdf , Vol. 59, No. 1-2, 2018, https://ie.utcluj.ro/files/acta/2018/Number1-

2/Summary%201-2-2018%20e-journal.pdf ,  Vol. 60, No. 1-2, 2019, 

https://ie.utcluj.ro/files/acta/2019/Number1-2/Summary%201-2-2019%20e-journal.pdf . 

Se mai pot adăuga: Co-chair, ATOM-N2014, "Advanced Topics in Optoelectronics, 

Microelectronics and Nanotechnologies",  Co-chair  OPTIROB, International Conference on Aerospace, 

Robotics, Biomechanics,2014-2016, ICMERA Inter. Conf. on Aerospace, Robotics, Mech. &Engineering, 

2014 -2018. 

Implicarea colectivului de robotică în boardurile revistelor cotate în bazele de date internaționale: 

• Guest Editor, Sensors journal, WOS,  ISSN 1424-8220, indexed by SCIE, IF 3.031 in 2018, Q1 

in the category of "Instruments & Instrumentation", currently running the Special Issue entitled 

"Advanced Intelligent Control through Versatile Intelligent Portable Platforms", 2019, 

https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/advanced_intelligent_control  

• Bord Editor: Romanian Journal of Technical Sciences – Applied Mechanics”, ISSN 0035-4074, 

2010-2019, https://academiaromana.ro/RJTS-AM.htm  

• Guest Editor: Acta Electrotehnica, indexata UEFISCDI, 2015-2019, https://atna-

mam.utcluj.ro/index.php/Acta  

• Editor of the Neutrosophic Sets and Systems (NSS) journal,   ISSN 2331-6055, SCOPUS 

Indexed, 2016 - , http://fs.unm.edu/NSS/  

• Editor of the International Journal of Mathematical Combinatory journal, Edited by “The Madis 

of Chinese Academy of Sciences”, ISSN 1937-1055, 2012 - , http://fs.unm.edu/IJMC/IJMC-1-

2012.pdf  

Contribuțiile colectivului de robotică IMSAR în calitate de referenți în reviste de prestigiu: IEEE 

Transaction on  Automation Scien and Eng, Robotica Cambridge,  Mechatronics (Elsevier), Nonlinear 

Dynamics (Springer), International Journal of Robotics Research  (Sage), International Journal of 

Humanoid Robotics, Sensors, Materials, Symmetry, Entropy, Electronics (MDPI), Neural Computing 

and Applications Journal , Robotics and Autonomous Systems Journal, International Journal of 

Automation and Computing, International Journal of Advanced Mechatronic Systems. 

http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2016/icamechs2016.html
http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2016/icamechs2016sub/special/special_session_2015-Wakitani.pdf
http://www.iccmit.net/SpecialSessionProposal.html
http://www.iccmit.net/index17.html
http://www.iccmit.net/Romania%20proposal%20ICCMIT'17.pdf
https://www.iccmit.net/index18.html#templatemo-about
https://www.iccmit.net/index18.html#templatemo-about
https://www.iccmitconference.net/
https://www.iccmitconference.net/specialsessions
https://www.iccmitconference.net/
http://imsar.ro/events/
https://ie.utcluj.ro/files/acta/2016/Number1-2/paper01.pdf
https://ie.utcluj.ro/files/acta/2016/Number1-2/paper01.pdf
https://ie.utcluj.ro/files/acta/2017/Number1-2/Summary%201-2-2017%20e-journal.pdf
https://ie.utcluj.ro/files/acta/2017/Number1-2/Summary%201-2-2017%20e-journal.pdf
https://ie.utcluj.ro/files/acta/2018/Number1-2/Summary%201-2-2018%20e-journal.pdf
https://ie.utcluj.ro/files/acta/2018/Number1-2/Summary%201-2-2018%20e-journal.pdf
https://ie.utcluj.ro/files/acta/2019/Number1-2/Summary%201-2-2019%20e-journal.pdf
https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/advanced_intelligent_control
https://academiaromana.ro/RJTS-AM.htm
https://atna-mam.utcluj.ro/index.php/Acta
https://atna-mam.utcluj.ro/index.php/Acta
http://fs.unm.edu/NSS/
http://fs.unm.edu/IJMC/IJMC-1-2012.pdf
http://fs.unm.edu/IJMC/IJMC-1-2012.pdf


Distincții primite de colectivul de robotica IMSAR: 

Premiul Academiei Române ”Trăian Vuia” pe anul 2006, pentru grupulde lucrări ”Controlul în timp 

real în mecanica solidului”, acordat în dec. 2008. 

FINIS CORONAT OPUS, Diploma of Commander in Scientific Research, by Belgium Government 

(2014) 

Premiul de Excelență în Cercetare, SIR 2000, acordat de Guvernul României și Agenția de Cercetare, 

Tehnologie și Inovare. 

Au fost publicate un numar de peste 35 monografii și cărți editate, dintre care: Proc. Robotics, Trans Tech 

Publication, ISBN 978-0-00001-975-2, 2014; Mechatronics and Robotics, Trans Tech Publication, 

ISBN-13: 978-3-03835-444-4, 2015; “Extenics and Innovation Methods”, CRC Press, Taylor&Francis 

Group, New York, ISBN 978-1-136-00049-0; „Recent advances in mechanical engineering”, North 

Atlantic University Union, 2014; „Recent advances in Civil Eng. and Mech.”, North Atlantic University 

Union, 2014; SISOM&ACOUSTICS 2014-2018. 

Profesor invitat: Shanghai Jiao Tong University (SJTU): 2014, 2016; Chinese Academy of Science, 

Institute Automation: 2014, 2016, “Asia Pacific Institute of Information Technology”, India (APIIT), 

2016; Jiliang University, Hangzhou, 2014, “Indian Institute of Technology Delhi” (IITD, 2016), 

Yanshan University, Qinhuangdao: 2014, 2016; 

Premii internaționale obținute de colectivul de robotică: 7 * Medalie de aur și diplomă, Expo Inventică 

Geneva 2014-2017 și Brusseles INNOVA 2014-2017; 4* Medalie de aur și diplomă, INVENTIKA 

București, 2014-2018; 3* Medalie de aur si diplomă, EUROINVENT Iasi-2017, INFOINVENT 

Chișinau-2017, ProInvent Timișoare-2017; Premii internaționale: Europe France Inventors-2015, 

Russian Federation,  NOVGOROD-2015, China Association of Inventors-2015, OSIM Romanian 

Association of Inventions – 2015 

Brevete de invenții, în număr de peste 20 dintre care amintim: Dynamical Stability Real Time Control 

Method and Device for Robot in VirtualProjection, EPO-09464001.8, EP 2105263/ 28.08.2009, OSIM 

-A 2008 00232/27.03.2008, L. Vladareanu, R Munteanu and other, Golg medal and international Prize 

of the 37th International Exhibition of Inventions of Geneva 2009; Method for the Dynamic Control of 

a Walking Robot, EPO-10464006 din 19.07.2010 , OSIM RO125970, A00052/21.01.2010, L. 

Vladareanu, R Munteanu and other, Golg medal and international Prize of the 38th International 

Exhibition of Inventions of Geneva 2010; The Method and Device for the Rotation Speed Measurement 

in High Disturbance Environment, Brevet OSIM: RO122380 / 2009, L. Vladareanu, LM Velea and 

other, Golg medal and international Prize of EUREKA 2007 of 56th International Exhibition of 

Inventions of EUREKA-Bruxelles, 22-25 Nov. 2007, Bruxelles, BELGIA      

Colectivul de robotică și mecatronică IMSAR coordonează și participă în proiecte de cercetare știintifică 

de cooperare internaționala: World Scientific and Engineering Academy and Societ, project no. 5. 

Mechanics & Robotics, http://www.wseas.org/cms.action?id=7719 , Ressearch Gate project:  VIPRO 

Platform, https://www.researchgate.net/project/VIPRO-Platform . 

Proiecte de cercetare științifică, internaționale, nationale, economice,  pe domeniu de robotică și 

mecatronică coordonate de colectivul de robotică IMSAR, dintre care se pot menționa: 

• Coordonator IMSAR proiect EU FP7: FP7-PEOPLE-2012-IRSES-318902, proiect RABOT, 

“Real-time adaptive networked control of rescue robots”, Project Marie Curie, IRSES, 

Staffordshire University, UK, 2012-2017, 

• Coordonator IMSAR proiect H2020:  European Commission Marie Skłodowska-Curie, 

“SMOOTH” project, “Smart Robots for Fire-Fighting”, H2020-MSCA-RISE-2016-734875, 

2017-2021, 909.000 EUR, 

http://www.wseas.org/cms.action?id=7719
https://www.researchgate.net/project/VIPRO-Platform


• Coordonator proiecte naționale: MCI - CCCDI-UEFISCDI, MULTIMOND2, PN-III-P1-1.2-

PCCDI2017-0637/33PCCDI, 2018-2021; MEN-UEFISCDI, PN-II-PT-PCCA-2013-4, VIPRO, 

No.009/2014-2017; MASIM, PN-II-PT-PCCA, 2014-2017, MCI and MFE “Programul 

Operațional Competitivitate” (POC), TOP MetEco AMBIENT project, ID P_39_383, 2016-2018, 

• Coordonator proiect - cooperare international: “Joint Laboratory of Intelligent Rehabilitation 

Robot” Romanian Academy by IMSAR, RO and Yanshan University, CN, project 

KY201501009/2016-2018 – dotare 3 roboți, 2.000.000 RMB, 

• Coordonator proiect bilateral IMSAR – FUDAN University: Romanian Ministry of Research and 

Innovation (MCI), CCCDI-UEFISCDI,  KEYTHROB proiect,  PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-

0637/33PCCDI/01.03.2018, 2018-2019. 

Au fost formați 8 doctoranzi cu teze care au adus contribuții în robotică și mecatronică și sunt în programul 

de formare doctorală în Școala Doctorală a Academiei Române SCOSAR 11 doctoranzi pe domeniul 

roboticii. Doctorat cotutelă: University of New Mexico, USA - doua teze de doctorat finalizate în 2014, 

2015; Yanshan University – Prof. Hongbo Wang, Drd. Yongfei Feng (2017-2018). 

Membru comisiei de susţinere teză de doctorat în stăinătate și în tară: Université Paris-Saclay, Université 

de Versailles, 2017, UPB Scoala Doctorala Electronica, UTCN- Centru Baia Mare, Universitatea de Vest 

Timisoara, IMSAR . 

Implicarea colectivului de robotica IMSAR în asociațiile profesionale și boardurile acestora:  

Member of International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV), Auburn University,USA, 

2004-, Președinte al Asociatiei de Robotica din Romania, Fiiliala Bucuresti 2019-, IFToMM’s 

Member, International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science, 2010-, 

Member of the Technical Committee for Robotics and Mechatronics, IFToMM, 2014-, Vice-

President of  International Universitary Associationfor Science and Technology (UASTRO), 2014-

, Corresponding member of the American Romanian Academy of Arts and Sciences, USA, 2016-, 

Membru CREDING – Coaliția Româna pentru Educație în România, 2014-, ABI´s Research Board 

of Advisors Member, American Biographical Institute (ABI), 2010-, World Scientific and Eng. 

Academy Society, 2010 - , Membru al Asociatiei de Robotica din Romania,  2014- , Membru al 

Asociatiei de Tribologie din Romania,  2014- , Membru grupului de experti consultanti și evaluare 

proiecte PNCDI, 2007-. 

Rezultatele au fost obținute de un colectiv dedicați roboticii Dr. Victor Vladareanu, CS1, Director Științific 

IMSAR, contribuții speciale în extenics-rezolvarea problemelor contradictorii și machine learning, Dr. 

Alexandru Gal, CS2, contribuții speciale în sliding motion control  și DSmT decision-making algorithm, 

Dr. Octavian Melinte, CS3, contribuții speciale în roboți haptici, deep learning,  coordonați de Prof. Luige 

Vladareanu, conducător de doctorat, în stânsă colaborare cu Prof. Sergiu Cononovici, la care au aderat în 

2015 Prof. Mihaiela Iliescu, CS1, Conferențiar universitar, conducător de doctorat, 2016 Prof. univ. 

Nicolae Pop, conducător de doctorat și Prof. Marcel Migdalovici.  

 

 

 

 


