
Inventatorii de roboti
Doi profesori si cinci studenti ai Facultatii de Inginerie din Sibiu au castigat concursul national de roboti
ROBotX – 2008. Robosib, creatia lor, a lasat cu gura cascata atat profesorii, cat si studentii catorva din
cele mai importante centre universitare din tara, de la Bucuresti la Iasi sau de la Brasov sau Cluj-Napoca.
Acum, Universitatea " Lucian Blaga " din Sibiu va reprezenta Romania la Campionatul European de
Roboti din Germania.
 Reporter: Ce a facut din robotul Facultatii de Inginerie cel mai bun robot din tara?
 Ioan P. Mihu: Pe langa rezultatul in sine, adica locul intai, robotul realizat de studentii nostri a fost cel
mai performant, atat din punct de vedere tehnic cat si calitativ. in plus de asta, el a facut si o impresie
deosebita, o impresie artistica daca puteti accepta acest termen in domeniul tehnicii.
 Rep.: Dar concret, ce poate sa faca si prin ce a impresionat el?
 I.P.M.: Robotul nostru a fost singurul care arunca bilelele la cos si toti studentii, pentru ca au fost sute de
studenti prezenti acolo la concurs, stateau in jur, si la un moment dat cand au vazut robotul nostru cum
reuseste sa nimereasca tinta la cos au inceput toti cu urale. A fost o rabufnire in toata sala. Atunci Flavius
(Flavius Nistor student, membru al echipei sibiene n. r.) a venit la mine, m-a luat de mana si mi-a zis:
Domn profesor, au meritat sapte luni de munca!
 Rep.: Nu a  fost aceasi reactie si in laborator, cand l-ati creat?
 E. T.: A fost bucurie, dar mai marunta pentru ca trebuia verificat, testat. Procesul nu este spectaculos, e
munca de mecanica, electronica...a trebuit sa facem sute de teste, chiar mii, ori acum a fost un fel de
consacrare in fata publicului. Dar tin sa mentionez ca munca a fost a studentilor, noi numai le-am
asigurat un cadru. Marele nostru merit este ca i-am incurcat.
 Rep.: Ce viitor au acesti studenti evident pasionati de munca si inginerie?
 I.P.M.: Pana la viitorul lor, uitati-va ce fac acum. Unde mai gasiti in universitatea aceasta studenti care la
ora 10 sau 11 seara stau in laborator si muncesc la proiectul lor? Nu ii putem scoate din laborator. Este
formidabila pasiunea lor si la anul deja avem samanta unor grupuri care vor face doi sau trei roboti. Şi tot
ei au venit si cu ideile. Şi ce am mai constatat la ei, daca in prima perioada noi dascalii am fost cei care le
mai aratam, ii indrumam, acum recunosc sincer ca daca ma intereseaza chestiuni de detaliu legate de
exemplu de microcontrolere ii intreb eu pe ei. Au ajuns sa ne depaseasca.
 Rep.: Ce are universitatea din Sibiu in plus fata de ceilalti candidati pe care i-ati avut la concurs?
 E. T.: Probabil ca si anumite detalii tehnice care coexista aici la Sibiu, cum sunt laboratoarele de
electronica si calculatoare care coexista in aceasi facultate. in plus exista si aceasta disponibilitate de
colaborare din perioada studentiei care este mult mai mare decat la o varsta inaintata. Informatiile circula,
ei se ajuta unii pe altii cu multa generozitate si asta conteaza foarte mult. Ca un aspect tehnic, conteaza si
investitorii care sunt in Sibiu si cum avem noi aici, laboratorul dezvoltat de Continental si echipamentul
foarte performant pus la dispozitie.
 intrecere cu baschetbalistii
 Saptamana viitoare cei cinci creatori ai robotului sibian si clubul de baschet CSU Sibiu pregatesc o
intrecere intre Robosib si jucatorii de baschet pentru cine nimereste mai multe bile la cos. Robosib are 12
motoare, noua senzori si un principiu de ghidare asemanator cu computerul de bord folosit la masini.
Totul a fost conceput si pus in practica de studenti pe parcursul a mai bine de sapte luni de munca.
 Studentii care au creat robotul campion
 FLAVIU Nistor, Tudor Orlandea, Silviu Lisandru, Ioan Marginean si Marius Davel si-au facut o echipa
in urma cu aproape opt luni si lucreaza sub indrumarea celor doi profesori inventatori. Toti sunt studenti
in anii III si IV la Facultatea de Inginerie. Cand nu erau la cursuri mergeau toti in laborator. „Noi ne-am
facut un plan de munca inca de la inceput. Ne-am impartit ce aveam de facut pe saptamani si la fiecare
sfarsit de saptamana ne adunam si vedeam ce am realizat pana atunci si cum ne incadram in grafic. Am
tinut cont chiar si de cateva zile libere de Craciun sau de Anul Nou. Au fost zile in care si la doua noaptea
stateam in laborator sa lucram ", povesteste Flaviu Nistor. Ieri Flavius era tot in laborator, lucra la un alt
proiect si in cele cateva minute cat a vorbit pentru ziar s-a temut sa nu i se fi salvat aplicatia. Totul din
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pasiune, rezultatul muncii lor fiind cel mai bun robot din tara la intrecerea intre universitati. Luna viitoare
merg in Germania, la concursul european pe universitati. „Acum speram sa facem o figura cat mai buna
in Europa iar de la anul targetul nostru este podiumul european pentru ca putem ", spun studentii. Tot ce
au creat ei are la baza materia ce se preda la Facultatea de Inginerie, la care au adaugat cercetarile lor.
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