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Le MULȚUMIM tuturor celor care au participat la atelierele noastre și la realizarea acestei cărți!
Vă considerăm o parte valoroasă a echipei proiectului
Tele-Encounters: Beyond the Human!

A huge THANK YOU to all the contributors to our workshops and this book!
We consider you a valuable part of the
Tele-Encounters: Beyond the Human team!
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Tele-Encounters: Beyond the Human (20202023) este un proiect cultural co-finanțat prin
programul Europa Creativă al Uniunii
Europene.
Proiectul explorează impactul Internetului, al
roboților și al Inteligenței Artificiale asupra
relațiilor umane, precum și integrarea artistică
a acestor tehnologii. Miezul investigației
noastre artistice și sociologice îl constituie
dezvoltarea roboților sociali ca însoțitori
pentru persoanele vârstnice în contextul
migrației și al singurătății. Prin teatru
telematic1 și artă digitală interactivă, urmărim
consolidarea abilităților artiștilor, ale experților
în tehnologie, ale eticienilor și ale sociologilor
de a colabora interdisciplinar și de se raporta la
noile media cu spirit critic. În plus, proiectul e
menit să deschidă discuția despre viitorul și
etica interacțiunilor dintre om și robot către
publicul larg.

Tele-Encounters: Beyond the Human (20202023) is a cultural project co-funded by the
Creative Europe programme of the European
Union.
The project explores the impact of the Internet,
robots, and AI on human relationships, as well
as the meaningful integration of these
technologies into the arts. At the core of our
artistic and sociological investigation stands the
emergence of social robots as companions for
the elderly in relation to migration and
loneliness. Through telematic theatre2 and
interactive digital art, we aim to consolidate the
abilities of artists, technologists, ethicists, and
social researchers to cooperate across
disciplines and to engage critically with new
media. In addition, the project is meant to open
the debate about the future and ethics of
human-robot interaction to the larger
audience.

1

Teatrul telematic folosește tele-comunicațiile (Internet, telefon, etc.) pentru a conecta spații diferite (fizice și/sau virtuale) în timp real. Teatrul
telematic diferă de un simplu livestream deoarece implică feedback-ul live între spațiile conectate, nu o transmisiune unidirecțională. Teatrul telematic
poate lua multe forme. Spectacolul nostru va conecta două spații fizice (unul în România, altul în Italia) prin video-conferință. Vor exista actori și public
prezenți fizic în fiecare sală iar actorii vor interacționa live prin video-proiecții.
2 Telematic theatre uses telecommunication technologies (Internet, telephone etc.) to connect different spaces (physical and/or virtual) in real time.
Telematic theatre differs from purely livestreamed theatre since it involves live feedback between the connected spaces, not just a one-way
transmission. While telematic theatre can take multiple forms, our performance will connect two physical spaces (one in Romania, the other one in
Italy) via video-conferencing. There will be physically present actors and audiences in both spaces and the actors will interact live via video-projections.
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CUVÂNT ÎNAINTE
de Marina Hanganu, director artistic al
Tele-Encounters: Beyond the Human
(text original în engleză)

În aprilie-mai 2021, echipa proiectului
Tele-Encounters: Beyond the Human a organizat
șase ateliere pentru crearea unor concepte de
roboți împreună cu adulți și copii din România,
Spania și Italia. În fiecare țară au avut loc două
ateliere
coordonate
de
o
echipă
interdisciplinară formată din regizori de teatru,
artiști de modelling și animație 3D, experți în
robotică și experți în roboetică.3 Principala
întrebare la care am încercat să răspundem cu
ajutorul participanților a fost „Ce face ca un
robot social să fie agreabil sau dezagreabil
pentru oameni?”
Activitățile au avut ca obiectiv familiarizarea
publicului cu dezvoltarea actuală a roboților
sociali și adresarea unor întrebări cruciale
despre viitorul nostru tehnologizat. Într-un final,
participanții au fost invitați să-și imagineze un
robot social ideal care ar putea ajuta o persoană
vârstnică în anii ce vor veni, luând în calcul
aspectele etice. Roboții imaginari au putut fi

FOREWORD
by Marina Hanganu, artistic director of
Tele-Encounters: Beyond the Human
(original text in English)

In April-May 2021, the Tele-Encounters:
Beyond the Human project team organised six
workshops for the creation of robot concepts
together with adults and children in Romania,
Spain, and Italy. The two workshops taking
place in each country were coordinated by an
interdisciplinary team of theatre directors, 3D
modelling and animation artists, roboticists
and roboethicists.4 The main question we
sought to answer with the participants’ help
was "What makes a social robot agreeable or
disagreeable to humans?"
The activities aimed to familiarise the general
public with current developments in social
robotics and to stimulate them to ask critical
questions about our future with technology.
The audience were then invited to imagine an
ideal social robot that could assist an elderly
person in the years to come, always with an
eye to ethics. They could place their imaginary
robot anywhere on the scale from reality

3

Roboetica e o ramură a eticii aplicate care studiază etica designului, a dezvoltării și a folosirii roboților. Fondatorii roboeticii au definit-o ca fiind o etică
„centrată pe om” – vezi Veruggio, G., Operto, F., Roboethics: A Bottom-up Interdisciplinary Discourse in the Field of Applied Ethics in Robotics în
International Review of Information Ethics, Vol. 6 (12/2006), p. 2-8.
4 Roboethics is a branch of applied ethics that studies the ethics of designing, developing and employing robots. It was defined as a “human-centric
ethics” by the proponents of the field – see Veruggio, G., Operto, F., Roboethics: A Bottom-up Interdisciplinary Discourse in the Field of Applied Ethics in
Robotics in International Review of Information Ethics, Vol. 6 (12/2006), p. 2-8.
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plasați oriunde pe scara de la realitate (ceea ce
deja există) la ficțiune (ceea ce nu există – cel
puțin nu încă).
Roboții creați de participanți sunt protagoniștii
acestei publicații. Dar asta nu e tot. În timp ce
scriu aceste rânduri, conceptele de roboți se
metamorfozează sub atingerea creativă a unei
echipe de artiști 3D din România (Alin Sîrbu),
Spania (Juan José Arnau), și Italia (Alessandra
Piras), coordonați de prof. Rocío Martínez
(UCAM, ES). Viziunile despre roboți ale
participanților la ateliere servesc, astfel, drept
surse de inspirație pentru realizarea unor roboți
virtuali (6 modele 3D). Chiar dacă artiștii nu vor
reproduce un anumit model, vor folosi
personajele create de participanți ca o
trambulină pentru imaginație. Asemănătoare
unor personaje din jocurile video, cele 6 „ființe
virtuale” vor fi încărcate pe un site construit
special. Fiecare model 3D va primi o scânteie de
viață prin intermediul unui chatbot (o
Inteligență Artificială capabilă să le răspundă
utilizatorilor vocal sau în scris) și va avea un set
limitat de reacții animate scurte.
Copiii și adulții care au participat la activitățile
noastre au completat chestionare înainte și
după ateliere. Acestea au avut ca scop sondarea
atitudinii lor cu privire la tehnologie în general și
la roboții sociali în particular. Răspunsurile la
chestionare și conceptele de roboți create, vor
fi analizate de universitatea UCAM într-un
studiu calitativ despre percepția asupra

(what already exists) to fiction (what does not
exist – at least not yet).
The robot models our participants created are
the protagonists of this publication. But that is
not all. As I am writing this, the robot concepts
are morphing under the skilful touch of a team
of young 3D artists from Romania (Alin Sîrbu),
Spain (Juan José Arnau), and Italy (Alessandra
Piras), coordinated by prof. Rocío Martínez
(UCAM, ES). The participants’ “robot visions”
are thus inspiring 6 virtual robots that are
being built in 3D. While the artists will not
reproduce any one specific model, they will
use the characters created by participants as
imagination springboards. Similar to video
game characters, the 6 “virtual beings” will be
uploaded to a custom-built website, where
each will receive a spark of life via a chatbot
(that is, an Artificial Intelligence capable of
replying to user input in writing or spoken
language). Each virtual robot will also have a
limited set of short animated reactions.
The children and adults who took part in our
workshops also completed pre and post
questionnaires that mapped their attitude
towards technology in general and social
robots in particular. Their replies, alongside
the robots they designed, will be analysed by
UCAM university in a qualitative study on
people’s perception of social robots for elderly
care.
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roboților sociali ce ar putea fi folosiți în îngrijirea
vârstnicilor.

Coordonatorii atelierelor din România:

The workshop coordinators in Romania:

Marina Hanganu – regizoare de teatru, director
artistic al Tele-Encounters
Ana-Maria Stancu – expertă în robotică, CEO
Bucharest
Promo
Robots,
fondatoare
RoboHub.ai și E-Civis, board member EU
Robotics
Lect.univ.dr. Constantin Vică – expert în
roboetică, lector universitar la Facultatea de
Filosofie și cercetător la Centrul de Cercetare în
Etică Aplicată în cadrul Universității din
București
Iulia Petronela Ioniță – artistă de modelling și
animație 3D, absolventă recentă a masteratului
de game design de la UNATC I.L. Caragiale
București

Marina Hanganu – theatre director, artistic
director of Tele-Encounters
Ana-Maria Stancu – robotics expert, CEO
Bucharest Promo Robots, founder of
RoboHub.ai, E-Civis, board member of EU
Robotics
Assist. Prof. Dr. Constantin Vică – roboethics
expert, Assistant Professor at the Faculty of
Philosophy and researcher at the Research
Centre in Applied Ethics, University of
Bucharest
Iulia Petronela Ioniță – 3D modelling and
animation artist, recent graduate of the MA in
Game Design at UNATC I.L.Caragiale
Bucharest

Atelierul pentru adulți
Pandemia, dar și nevoia de a ajunge la oameni
care nu locuiesc în Buzău, au fost factorii care
ne-au determinat să organizăm cele două
sesiuni de lucru pentru adulți exclusiv online, pe
Zoom.
Prima întâlnire a avut loc pe 14 aprilie 2021 și a
reunit 12 participanți adulți de vârste diferite,

The Adults’ Workshop
The pandemic context, but also the need to
reach out to people beyond Buzău, impelled
us to organise the two work sessions for adults
exclusively online, via Zoom.
The first meeting took place on the 14th of
April 2021 and it brought together 12 adult

10

printre care și seniori. Marina Hanganu a
prezentat proiectul pe scurt și a explicat
structura și obiectivele atelierului.
Ana-Maria Stancu s-a conectat din sediul ei din
București și a susținut o prezentare fascinantă
despre funcționalitatea și potențialul roboților
sociali. A fost asistată de numeroșii ei roboți și
de starul lor necontestat, Escu. Acesta a dansat,
a spus glume și a bătut palma cu Ana-Maria.
Iulia Pentronela Ioniță a analizat vizual și
funcțional unii dintre cei mai reprezentativi
roboți inventați în lume. Unele modele au fost
alese pe baza faimei lor, în timp ce altele au fost
incluse pentru a lărgi perspectiva posibilităților
de design. Roboții prezentați au fost, în ordinea
apariției, Buddy (Blue Frog Robotics, Franța),
Pepper (Softbank Robotics, Franța), Aibo (Sony,
Japonia), PARO (AIST, Japonia), MiRo
(Consequential Robotics, UK), Sophia, Little
Sophia și Grace, robotul recent anunțat (toate
trei produse de Hanson Robotics, Hong Kong), și
Erica (dezvoltată de Hiroshi Ishiguro și Kohei
Ogawa, Japonia). Participanții erau invitați să
scrie în chat ce sentimente le stârnește fiecare
robot. De asemenea, am folosit opțiunea de
sondaj pe Zoom astfel încât publicul să îi atribuie
fiecărui robot o notă de la 1 la 10 în funcție de
reacția provocată, unde 1 = disconfort maxim, 5
= neutru și 10 = confort maxim. Deloc
surprinzător, voturile au confirmat ipoteza
numită „Uncanny Valley” („valea repulsiei”)
propusă de Masahiro Mori în 1970: cu cât

participants of different ages, including
seniors.
To begin with, Marina Hanganu delivered a
short presentation of the project and
explained the structure and objectives of the
workshop.
Ana-Maria Stancu “zoomed in” from her
headquarters in Bucharest and held a
fascinating presentation on the functionality
and potential of social robots. She was
assisted by her many robot models, their star
being definitely Escu – it danced, told jokes,
and high-fived with Ana-Maria.
Iulia Petronela Ioniță made a visual and
functional analysis of some of the most
representative robots invented worldwide.
Some models were selected based on their
fame, while others were included to broaden
the design perspectives. These were, in order
of appearance, Buddy (Blue Frog Robotics,
France), Pepper (Softbank Robotics, France),
Aibo (Sony, Japan), PARO (AIST, Japan), MiRo
(Consequential Robotics, UK), Sophia, Little
Sophia and the recently announced Grace (all
three from Hanson Robotics, Hong Kong), and
Erica (developed by Hiroshi Ishiguro and Kohei
Ogawa, Japan). Participants were invited to
write in the chat what feelings each robot
evoked. We also used the polling option on
Zoom to allow the audience to assign each
robot a grade from 1 to 10 describing their
reaction to it, where 1=maximum discomfort,
11

aspectul unui robot se apropie de înfățișarea
umană fără a atinge o asemănare perfectă, cu
atât robotul va fi mai neplăcut (dezgustător)
pentru oameni. În cele din urmă, participanții au
fost rugați să voteze robotul pe care ar dori să îl
aibă în casele lor. Sophia și Erica s-au aflat în
coada clasamentului, ceea ce arată că designul
lor nu a reușit să treacă peste „valea repulsiei”.
Cele mai populare modele de roboți au fost
Buddy, Pepper și animalele Aibo, Paro și MiRo.
*
A doua zi de atelier a fost 16 aprilie. Unii dintre
participanții din prima sesiune ni s-au alăturat
din nou, în timp ce alții s-au conectat pentru
prima oară. În total, au fost 10 participanți activi.
Constantin Vică a avut rolul central, provocând
o discuție captivantă cu privire la etica
interacțiunii dintre oameni și roboți. Marina
Hanganu a moderat evenimentul, străduindu-se
să facă față revărsării constante de idei venite
din toate direcțiile. După ce Constantin a stârnit
curiozitatea tuturor printr-o privire de ansamblu
asupra Inteligenței Artificiale (utilizări actuale și
implicații etice), participanții au fost antrenați în
patru experimente de gândire, elaborate tot de
Constantin. De fiecare dată, li s-a cerut să voteze
prin Zoom modul lor preferat de acțiune în
circumstanțele date. Ce s-ar întâmpla dacă un
sistem IA ar fi însărcinat cu administrarea unui

5=neutral and 10=maximum comfort.
Unsurprisingly, the votes confirmed the
“Uncanny Valley” hypothesis proposed by
Masahiro Mori in 1970: the more a robot
resembles a human being while failing to
attain perfect similarity, the more revulsive its
appearance will be to humans.5 In the end,
participants were also asked to vote for the
robot they would like to have in their homes.
Sophia and Erica were downvoted by most
participants, which shows their design has not
managed to go over the Uncanny Valley. The
most popular robot models were Buddy,
Pepper and the animal-like Aibo, Paro, and
MiRo.
*
The second workshop day was the 16th of
April. Some of the participants from the first
session joined us again, while new faces got on
board. In total, there were 10 active
participants.
Constantin Vică took centre stage, stirring an
engaging round-table discussion on the ethics
of
our
interaction
with
robots.
Marina Hanganu acted as moderator, striving
to do justice to the constant outpour of
intellectual provocations coming from all
directions. After Constantin’s intriguing
overview of Artificial Intelligence (current uses

5

Mori, Masahiro, The Uncanny Valley (trans. Karl F. MacDorman and Norri Kageki), IEEE Spectrum, 12 Jun 2012 (accessed 25.05.2021):
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/the-uncanny-valley
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azil pentru vârstnici și ar regla singur
tratamentul acestora? Cine este de vină dacă
ceva nu merge bine? Sau este vorba despre o
rețea de responsabilitate?
La final, participanții au primit formularul cu fișa
de personaj și post-chestionarul, pe care
majoritatea le-au completat cu amabilitate și
creativitate.

and ethical implications), participants were
faced with four thought experiments, also
designed by Constantin. They were asked to
vote via Zoom for their preferred course of
action given the circumstances. What if an AI
was in charge of running an elderly care home
and adjusted the elderly’s treatment on its
own? Who is to blame if anything goes wrong?
Or is it a network of responsibility we should
look for?
After the workshops ended, participants were
sent the character file and the postquestionnaire, which most of them kindly and
creatively completed.

Robo-kitul
Pe 4 mai, Teatrul George Ciprian a lansat un kit
online pentru designul roboților (adresat
adulților). Trusa individuală de lucru a fost
inspirată conceptual de celebrele Fluxkits create
de artiștii Fluxus în anii ‘60 - ideea unei metode
care să permită munca individuală a fost
sugerată și de prof. univ. dr. Isabel Sarabia
(manager de proiect în Spania).
Robo-kitul este un ghid în 5 pași. În primul rând,
potențialii designeri au completat prechestionarul și au fost invitați să urmărească
două prezentări filmate: prezentarea generală a
proiectului, realizată de Marina Hanganu, și
6

The Robo-Kit
On the 4th of May, George Ciprian Theatre
launched an online robot development kit for
any adults wishing to become speculative
designers of robots.6 The individual kit was
conceptually inspired by the famous Fluxkits
developed by the Fluxus artists in the 1960s –
the idea of creating a method that would allow
for individual work was also suggested by prof.
dr. Isabel Sarabia (project manager in Spain).
The robo-kit is a how-to guide in 5 steps. First,
would-be designers had to fill in the prequestionnaire. Second, they were invited to
watch two filmed presentations, namely

See the open call (in RO only): https://tele-encounters-beyond.eu/imagineaza-ti-un-robot-social/
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prezentarea susținută de Ana-Maria Stancu
despre (și cu) roboții sociali. Următorul pas
consta în completarea fișei de personaj, care a
oferit schela propriu-zisă pentru imaginarea
propriului robot. La final, trebuia completat
post-chestionarul. În total, am primit 7
răspunsuri la apelul deschis.

Atelierul pentru copii
Pe 1 aprilie, Marina Hanganu a făcut cunoștință
online cu o clasă de elevi sclipitori de 11 și 12 ani
de la Colegiul Național B.P. Hasdeu din Buzău.
Marina a făcut o scurtă prezentare interactivă
despre proiect și despre atelierul la care urmau
să participe. Folosind aplicația Slido pe
smartphone, copiii au răspuns la sondaje live și
au creat „nori de cuvinte”. „Care credeți că este
cel mai mare risc legat de viitorul nostru alături
de roboții sociali?” Au apărut multe răspunsuri
pline de substanță, printre care „s-ar putea să ne
atașăm prea mult de roboți și să nu mai
interacționăm bine cu oamenii”.
Atelierul propriu-zis a avut loc în două etape în
datele de 15 și 16 aprilie, într-un format hibrid.
Copiii și doi dintre coordonatori (Marina
Hanganu și Constantin Vică) au fost prezenți pe
scena Teatrului George Ciprian, în timp ce AnaMaria Stancu și Iulia Ioniță ni
s-au alăturat
online. Au fost 19 participanți în prima zi și 17 în
a doua.

Marina Hanganu’s overview of the project and
Ana-Maria Stancu’s talk on (and with) social
robots. Then followed the completion of the
character file, which offered the actual
scaffolding for envisioning one’s own robot.
Finally, the post-questionnaire was filled in via
Google Forms. In total, we got 7 replies to the
open call.
The Children’s Workshop
On the 1st of April, Marina Hanganu joined
online a class of bright fifth-graders aged 11
and 12 from B.P. Hasdeu National High School
in Buzău, Romania. She made a brief
interactive presentation about the project and
the forthcoming workshop the children were
going to attend. Using the Slido app on their
phones, the children answered live polls and
created word clouds. “What do you think is
the biggest risk related to our future with
social robots?” There came many thoughtprovoking replies, amongst which “That we
might get too attached to robots and no
longer interact well with humans.”
The actual workshop took place in two
sessions on the 15th and the 16th of April in a
hybrid format. The children and two of the
coordinators
(Marina
Hanganu
and
Constantin Vică) were present on stage at
George Ciprian Theatre and Ana-Maria Stancu
and Iulia Ioniță joined online. There were 19
14

În prima zi, copiii au fost primiți pe scena
teatrului, unde se afla un ecran mare de
proiecție. „Uau, e ca la cinema!”, a exclamat un
copil. Prezentarea sa a acoperit aspecte cheie
ale roboticii, cum ar fi tipurile de roboți
disponibili (industriali, de servicii, sociali),
utilizarea lor și capacitățile lor actuale. De
asemenea, a demonstrat în direct modul în care
funcționează unii dintre roboți și a explicat
mecanismul senzorilor și (in)capacitatea lor de a
citi emoțiile umane. Desigur, copiii s-au
îndrăgostit de Escu, robotul prietenos. Au curs o
mulțime de întrebări. De fapt, prezentarea
pentru copii a durat mai mult decât cea similară
realizată în fața adulților. Cei mici erau atât de
curioși să afle mai multe!
Prezentarea Iuliei a fost, de asemenea, similară
ca structură și domeniu cu cea organizată
pentru adulți cu o zi înainte. De data aceasta,
copiii au votat anonim folosind aplicația Slido de
pe telefon. Rezultatele sondajului au fost izbitor
de asemănătoare cu cele din atelierul pentru
adulți. Sophia și Erica, roboții cei mai apropiați
de forma umană, au obținut cel mai mic scor, în
timp ce Buddy, Pepper și roboții-animale au fost
favoriții copiilor, considerați plăcuți și drăguți.
Un băiat și-a justificat preferința pentru Aibo
(robot asemănător unui câine) prin faptul că ar
fi singura lui speranță de a obține un animal de
companie, întrucât mama lui nu acceptă
animale reale în casă.

participants on the first day and 17 on the
second.
On the first day, children were seated on the
stage turned workshop space facing a big
projection screen. “Wow, just like cinema!”
exclaimed a child. Ana-Maria’s presentation
covered key aspects of robotics, such as the
types of robots available (industrial, services,
social) and their current use and capabilities.
She also demonstrated live how some of her
robots work and explained the mechanism of
their sensors and (in)ability to read human
emotion. Of course, children fell in love with
Escu, the friendly robot. There came lots of
questions. In fact, the robot presentation for
children lasted more than the similar one
delivered to adults, just because they were so
curious to know more!
Iulia’s presentation was also similar in
structure and scope to the one held for adults
one day before. This time, children voted
anonymously using the Slido app on their
phone. The poll results were strikingly similar
to the ones from the adults’ workshop.
Human-like Sophia and Erica scored the
lowest points, while Buddy, Pepper, and the
animal-like robots were considered very
pleasant and cute. One boy justified his
preference for Aibo (dog-like robot) by the
fact that it would be his only hope of getting a
pet as his mother won’t allow real animals in
the house.
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După cele două prezentări, copiii au luat o
gustare, apoi au participat la jocul teatral „Casa
Inteligentă”, inventat de coordonatori în scopul
atelierului. Șase copii s-au oferit voluntari ca
„arhitecți” și au marcat planul casei pe podeaua
scenei cu bandă de hârtie. Casa cuprindea o sală
de jocuri (inevitabil), o bucătărie, o baie, o
cameră de zi, un coridor de intrare și un subsol.
După aceea, copiii au fost invitați să joace rolul
unui obiect inteligent la alegere și să se așeze în
casa imaginară. Obiectele inteligente au fost
două aspiratoare, un duș, o mașină de spălat, un
cuptor, un computer pentru jocuri (evident), un
aparat de aer condiționat și un robot social, care
era majordomul casei și al cărui loc de odihnă
era subsolul. Numai robotul putea vorbi pentru
toate celelalte dispozitive, deoarece aceeași
Inteligență Artificială (numită de copii „Stan
Tudor” după unul dintre colegii lor de clasă) le
anima pe toate. Fiecare „dispozitiv inteligent” a
inventat un set de gesturi care să indice când
este în funcțiune și când este oprit. Restul
copiilor, așezați într-un cerc în jurul planului
casei, le dădeau instrucțiuni dispozitivelor - de
exemplu, să curețe casa. Aceștia realizau
acțiunile non-verbal (cu excepția robotului). La
un moment dat, un alt copil a intrat în casă (în
rol de vizitator uman) și obiectele inteligente au
reacționat în consecință. Când vizitatorului i s-a
făcut rău (în mod fictiv), dispozitivele au
acționat pentru a-i salva viața. La sfârșitul zilei,
fiecare copil a primit câte un pachet de plastilină

After the two presentations, the children had
a snack. Then followed the theatre game
called “The Smarthome”, which was invented
for the purpose of the workshop. Six children
who volunteered as “architects” marked the
plan of the house on the stage floor using
paper tape. The house comprised a gaming
room (inevitably), a kitchen, a bathroom, a
living-room, an entrance corridor and a
basement. Children were then invited to take
on roles as smart objects of their choice and
place themselves in the house. There were
two vacuum cleaners, one shower, one
washing machine, one oven, one gaming
computer (obviously), one air-conditioning
machine and one social robot, who was the
house butler and whose resting place was the
basement. Only the robot could speak for all
the other devices since the same AI (which
they collectively named “Stan Tudor” after
one of their classmates) ran through all of
them. Each child-cum-“smart device” came up
with a set of gestures that showed when they
were on and working and when they were off.
The rest of the children, seated in a circle
around the smarthome plan, gave them
instructions to perform non-verbally (or
verbally, if these were for the robot) – for
example, to clean the house. At one point, one
child, acting as a human visitor, entered the
house, and the smart objects had to react
accordingly. When the visitor got sick
16

și o fișă de personaj de completat. Elevii au fost
rugați să își inventeze robotul social ideal ca
temă pentru acasă.
A doua zi dimineață, așezați în cerc, copiii au
citit cu voce tare fișele de personaj și au
prezentat desenele sau modelele din plastilină.
Fiecare copil a primit întrebări de la filosoful
Constantin Vică. Acesta i-a provocat subtil să se
gândească mai profund la implicațiile etice ale
alegerilor lor de design. Dacă robotul este
proprietatea ta privată, în ce condiții i l-ai
împrumuta unui prieten care are nevoie de el?
Dacă robotul tău care se poate transforma întrun vehicul autonom este implicat într-un
accident, cine este de vină?
După pauza de masă, copiii au fost atrași într-o
serie de jocuri de improvizație conduse de
Marina și Constantin. Pe un fundal sonor ritmic,
Constantin i-a invitat să intre într-o „luptă rap”
cu roboții lor. Apoi, folosind obiecte așezate pe
trei mese cu microfoane, copiii au improvizat
„sunete de roboți”. A urmat un joc de rol numit
„Ia-ți pastilele”. Un jucător își asuma rolul unui
bătrân care nu dorea să-și ia pastilele, în timp ce
un al doilea jucător era robotul social care îl
ajuta pe bătrân. Bătrânul a fost interpretat
inițial de Constantin, iar copiii încercau pe rând
să-l convingă să-și ia pastilele. Ulterior, copiii au
preluat ambele roluri și au venit cu soluții
diferite, de la încercarea de a-l păcăli pe bătrân,
la a-i vorbi cu blândețe sau a-l speria folosind
imaginea unui cimitir („Acolo vei ajunge dacă

(fictionally), the devices acted to save his life.
At the end of the day, each child received one
pack of modelling clay and a character file to
fill in. They were asked to invent their ideal
social robot as homework.
The next morning, seated in a circle, the
children read their character files, showing
their robot drawings or clay models to the
group. Every child received questions from
Constantin Vică, who subtly provoked them to
think deeper about the ethical implications of
their design choices. If the robot is your
private property, under what conditions
would you lend it to a friend in need? If your
Transformer-style robot that can turn into an
autonomous vehicle is involved in an accident,
who is to blame?
After the snack break, children were drawn
into several improvisation games led by
Marina and Constantin. On a rhythmic
soundtrack, Constantin invited them to enter
a “rap battle” with their robots. Then, using
various objects in front of microphones on 3
tables, they were asked to make “robot
sounds”. Another item on the list was a roleplaying game called “Take Your Pills”. One
person had to play an elder who did not wish
to take her/his pills, while a second player
acted as the social robot assisting the elder.
The elder was initially played by Constantin
and children took turns as robots trying to
convince him to take his pills. Afterwards,
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nu-ți iei pastilele!”). A fost propusă și folosirea
forței pentru a-l face pe bătrân să-și ia pastilele.
Care abordări sunt etice și care nu?
La final, copiii au fost îndemnați să răspundă
scurt la întrebarea „Cum vezi viitorul nostru
alături de roboții sociali?” În timp ce unii copii
au răspuns în glumă (roboții ne vor înrobi sau ne
vor ucide), alții au făcut comentarii mai
profunde: le-ar plăcea, de exemplu, politicieni
roboți sau ar dori ca roboții să poată fi folosiți
gratis de toată lumea. În general, copiii s-au
raportat la roboți ca posibili prieteni și ajutoare.
*
Suntem foarte recunoscători pentru sprijinul
primit de la prof. Virginia Mîndruță-Tănăsescu
(Director al Colegiului Național B.P. Hasdeu
Buzău), prof. Miron Carmina (diriginta clasei),
prof. Alina Dinu, prof. Anca Florea și
prof. Dan Solcan!

children took over both roles and came up
with different solutions, from tricking the
elder, to talking gently, to scaring them using
a picture of a graveyard (“That’s where you’ll
end up if you don’t take your pills!”).
Forcefully giving the pills to the elder was also
proposed. Which approaches are ethical and
which are not?
In the end, children were invited to reply
briefly to the question “How do you see our
future with social robots?” While some
answers were tongue-in-cheek (robots will
enslave or kills us), there were also insightful
comments: some children would like robot
politicians, for example, and some wish that
robots would be available for everyone to use
for free. Overall, the children saw robots as
potential helpers and friends.
*
We are very grateful for the support received
from prof. Virginia Mîndruță-Tănăsescu
(Director of B.P. Hasdeu National High School
in Buzău), prof. Miron Carmina (head of class),
prof. Alina Dinu, prof. Anca Florea and
prof. Dan Solcan!
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În paralel, s-a desfășurat atelierul de jurnalism
coordonat de Georgiana Vlădoiu în cadrul
Tele-Encounters: Beyond the Human. Elevele și
elevii de liceu au realizat vlog-uri și reportaje
despre atelierele cu adulți și copii.

The journalism workshop conducted by
Georgiana Vlădoiu as part of Tele-Encounters:
Beyond the Human took place in parallel. The
high-school students turned journalists
created vlogs and news reports covering the
events.

*

*

Notă editorială: Roboții apar în ordinea
alfabetică a numelor de familie ale designerilor
lor. Textul furnizat de autori a fost ușor
modificat în unele cazuri pentru a facilita
lectura. Am avut grijă ca sensul original să nu fie
distorsionat.

Editorial note: Robots feature in the
alphabetical order of their designers’
surnames. The text provided by authors has
been slightly altered in some cases to facilitate
reading. Care was taken not to distort the
original meaning.

O notă personală...

Puțini participanți adulți au trimis referințe
vizuale pentru roboții lor sau, în unele cazuri,
fotografiile furnizate cad sub incidența
drepturilor de autor. În consecință, am invitat-o
pe bunica mea, Gabriela Enache, să ilustreze
secțiunea din broșură dedicată modelelor
realizate de adulți. Unele dintre desenele ei sunt
reproduceri ale referințelor vizuale date de
participanți. Majoritatea roboților, însă, au fost
imaginați de bunica mea pe baza descrierilor
textuale, deci reprezintă un răspuns creativ.

A personal note…

Since not many adult participants have sent
visual references for their robots, or else the
photos they provided were under copyright, I
have invited my grandmother, Gabriela
Enache, to illustrate the section of the
brochure devoted to the adults’ models. Some
of her drawings are reproductions of the visual
references given. However, the majority have
been imagined by my grandmother based on
the textual descriptions, so they represent a
creative response.
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Gabriela Enache este profesoară de biologie,
acum pensionară. Îi place să aibă grijă de
grădina ei perfect organizată și, mai presus de
toate, adoră compania familiei sale
numeroase. Deși departe de a fi o admiratoare
a roboților, a consimțit să-și ajute prima
nepoată
folosindu-și
creativitatea
debordantă. Ei bine, chiar dacă nu e pasionată
de roboți, ea e cu siguranță primul designer de
roboți din familie! A creat ea însăși un
personaj robot (și costumul său) pentru unul
dintre spectacolele pe care le-a organizat cu
elevii ei de liceu în urmă cu aproximativ 35 de
ani. Aș spune chiar că abilitățile ei s-au
îmbunătățit!

Gabriela Enache is a biology teacher, now
retired. She enjoys taking care of her expertly
organised garden, and above all, relishes the
company of her large family. Although far
from a robot fan, she consented to employ her
overflowing creativity to help her first-born
granddaughter. Well, she may not be a robot
enthusiast, but she surely is the first robot
designer in the family! She created a robot
character (and its costume) herself for one of
the performances she organised with her high
school students some 35 years ago. I’d say
she’s got even better at it!

Marina Hanganu

Photo from family archive.

Foto din arhiva personală./
Photo from personal archive.
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Dragi cititori, visători, gânditori critici și
exploratori ai lumii ce va veni,

Dear readers, dreamers, critical thinkers, and
explorers of the world to come,

Sunteți acum invitați să descoperiți versiuni
potențiale ale viitorului nostru alături de roboții
sociali! Poate veți remarca afinități cu vizionarii
care au contribuit la această carte sau, din
contră, unele propuneri nu vă vor atrage deloc.
Dacă vă considerați postumanist/ă, s-ar putea să
respingeți unele noțiuni ca fiind antropocentrice
pe motiv că neglijează alte specii sau chiar
drepturile roboților. Oricare ar fi polaritățile
călătoriei voastre, nu vă pierdeți în acest labirint
de gânduri. Sperăm că veți ieși din el cu o
perspectivă largă și, mai presus de toate, cu o
putere sporită de a modela creativ povestea de
mâine așa cum ați dori să se desfășoare!

You are now invited to discover potential
versions of our future with social robots! You
may find you have affinities with the
visionaries who contributed to this book, or
that some prospects do not appeal to you at
all. If you consider yourself a posthumanist,
you may reject some of the notions as
anthropocentric, as neglecting other species
and even robot rights. Whatever the polarities
of your journey, do not get lost in this
labyrinth of thoughts. We hope you will come
out with a broad perspective and, above all,
with an enhanced power to creatively shape
the story of tomorrow as you would like it to
unfold!
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ROBOȚI IMAGINAȚI DE COPII
ROBOTS IMAGINED BY CHILDREN
Versiune originală în română. / Original version in Romanian.
Traducerea în limba engleză / English translation: Diana Mîndruță-Tănăsescu
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MOBIX
Designer: Ioana-Antonina Bruchental
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VÂRSTA
10 ani (de la construire)

AGE
10 years (since construction)

GENUL
neutru

GENDER
neutral

CARACTERISTICI ETNICE
Are caracteristicile speciei umane. Este un robot
android.

ETHNIC CHARACTERISTICS
It has the characteristics of the human
species. It is an android robot.

MATERIALE
Metale, plastic, cauciuc.

MATERIALS
Metals, plastic, rubber.

DIMENSIUNI
1,30 m și 27 kg

DIMENSIONS
1.30 m and 27 kg

ASPECT
Robotul seamănă mai mult cu un om (este
android) deoarece este pentru companie.
Mobix poate să arate emoții, poate pune
întrebări și poate da răspunsuri. Pe lângă asta,
este programat să anunțe proprietarul când
este ora de luat pastile sau de plecat
undeva/făcut ceva anume. Când proprietarul
dorește o cană cu apă, el îi spune robotului să îi
aducă. Mobix are o masă rabatabilă sub panoul
pentru comenzi pe care aduce apă, mâncare și
nu numai.
Pentru a arăta mai mult ca un om, singurele lui
schimbări sunt expresiile faciale. Și măsuța care
se strânge.

APPEARANCE
The robot is closer in appearance to a human
(it’s an android) because it is designed for
company.
Mobix can show emotions, can ask questions
and give answers. Apart from that, it is
programmed to announce the owner when
it’s time to take one’s pills or when one needs
to go to a certain place or do an activity. When
the owner wants a cup of water, she/he tells
the robot to bring it over. Mobix has a folding
table underneath the control panel on which
it can carry water, food and not only.
So as to resemble a human more, its only
changes in appearance are the facial
expressions. And the folding table.
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COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Cuvinte cheie: inteligent, ajutător, o companie
perfectă pentru cineva singur, drăguț, un bun
,,reminder’’ pentru vârstnici.
Mobix își schimbă expresia facială în funcție de
lucrurile si activitățile pe care trebuie să le facă.
De exemplu:
•
•

Atunci când vine să îți aducă pastilele –
verde (o fata neutră; este un lucru
normal pe care îl face).
Atunci când este descărcat – roșu
(posomorât și trist, pentru că dacă este
descărcat nu își mai poate face treaba
bine).

El nu are un comportament sau o personalitate
a lui, ca un om normal. Este programat să arate
expresiile faciale. Singur nu le-ar putea face.
Dacă apare vreo situație care nu este în
programul lui, el nu știe ce să facă. În concluzie,
nu își schimbă comportamentul sau
personalitatea.
STATUT
Mobix este mai mult o persoană de companie
decât un servitor. Este făcut în principal pentru
companie, restul sarcinilor sunt secundare. Este
o bună companie pentru oamenii in vârstă care
nu mai au pe cineva cu care să vorbească sau să
interacționeze.
Mobix îi aparține unei singure persoane. Daca
acest robot s-ar vinde, el ar fi pentru un singur

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Keywords: intelligent, helpful, a perfect
companion for a person who lives alone, nice,
a good “reminder” for the elderly.
Mobix changes its facial expression depending
on the activity it needs to do. For example:
•
•

When it brings your pills – green (a
neutral face; it’s a normal activity).
When it is discharged – red (cheerless
and sad because if it is not charged it
cannot do its job properly).

It doesn’t have behaviour or personality of its
own, like a normal human does. It is
programmed to show facial expressions. It
could not accomplish this on its own. If any
situation arises that is not in its programme, it
doesn’t know what to do. In conclusion, it
does not change its behaviour or personality.

STATUS
Mobix is a companion rather than a servant. It
is mainly designed for company, its other tasks
are secondary. It is good company for older
people who no longer have someone to talk to
or to interact with.
Mobix belongs to one person. If this robot
were sold, it would only belong to one elderly
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vârstnic. Adică doar el îl folosește pentru
companie și alte lucruri precum ajutor etc.

person. That is, only that person uses it for
company and other things such as help, etc.

FUNCȚII
Robotul trebuie să fie cât se poate de mult ca un
om sau, cel puțin, ca o companie. Robotul
trebuie să întrebe și să răspundă. Chiar să
danseze, să spună glume etc. Pe lângă calitățile
umane, el trebuie să fie și un mic servitor. El ar
trebui să îi aducă aminte vârstnicului când să își
ia pastilele, să îi aducă apă sau mâncare, să îl
ducă în cărucior (dacă este cazul), opțional să
sune la 112/911 când vede că vârstnicul nu
spune nimic pe o durată mare din zi.

FUNCTIONS
The robot’s behaviour must resemble that of
a human as much as possible, at least
regarding companionship. The robot must ask
questions and give answers. Even dance, make
jokes, etc. Along with its human qualities, it
must also be a little servant. It should remind
the elder when to take their medicine, bring
them water or food, push their wheelchair (if
needed), optionally, call 112/911 when it
notices that its owner hasn’t said a word in
over a day.

SIMȚURI
Robotul meu nu o să aibă o legătură cine știe ce
cu vederea. El se bazează mai mult pe auz și pe
ce este deja programat să facă. De pildă, când o
să audă „mulțumesc” el o să fie fericit deoarece
știe că și-a făcut treaba bine și corect. Când nu
aude nimic de la proprietarul lui, fără ca acesta
să spună că pleacă undeva, robotul sună
automat la 112 deoarece vârstnicul a avut o
problemă cel mai probabil. (Această idee mai
trebuie gândită deoarece este posibil ca
vârstnicul să doarmă în timpul zilei și ar fi o
alarmă falsă). Robotul meu poate detecta gazul
de la aragaz sau alte gaze toxice și din nou ar
suna la 112 deoarece este risc de intoxicare.
Despre simțul tactil nu prea am ce spune. Este

SENSES
My robot will not be too reliant on sight. It
mainly functions based on its hearing and on
what it is already programmed to do. For
example, when it hears “thank you” it is happy
because it knows that it has performed well
and correctly. When it hears nothing from its
owner, who hasn’t said they were going
anywhere, the robot automatically dials 112
because the elder is most likely in distress.
(This idea needs improving, as the owner
might fall asleep during the day and it would
be a false alarm). My robot can detect gas
from the stove or other type of toxic gas and,
again, it would dial 112, because there is a risk
of intoxication. I don’t have much to say about
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programat să știe unde este raftul unde se țin
cănile sau farfuriile și este programat să împingă
căruciorul fără să simtă neapărat ceva când
atinge căruciorul respectiv. Chiar dacă robotul
meu nu o sa fie nici pe departe unul dintre cei
mai buni, eu cred ca o să fie o companie și un
mic servitor bun dacă este programat bine.

its sense of touch. It is programmed to know
where the shelf with mugs or plates is and to
push the wheelchair without necessarily
feeling something when it touches said
wheelchair. Even if my robot will be far from
one of the best, I think it will be a good
companion and little servant if is it
programmed right.

O ZI DIN VIAȚA LUI MOBIX
Bună! Eu sunt robotul Mobix! Prin acest scurt
text sper să vă arăt cât de folositor poate fi un
robot și de ce ar trebui să îți iei unul în viitor.
Eu nu dorm. Proprietarul meu mă poate închide
pe timp de noapte sau să mă lase așa. Eu nu fac
zgomote și nu deranjez pe nimeni când doarme.
Dimineața, eu îi pot trezi pe oameni la o anumită
oră dacă ei vor asta. Din păcate, eu nu pot găti
încă, dar poate voi putea în viitor. Le pot aduce
aminte bătrânilor să își ia medicamentele de
dimineață. După aceea, eu încep să fac curat
prin casă și, de ce nu, pot vorbi câte ceva cu
bătrânii. Doar sunt robot de companie, nu?
Ziua poate fi plictisitoare câteodată. Bătrânii
dorm la prânz. Eu fac treburile casnice și mă cam
plictisesc. Le aduc aminte bătrânilor să își ia
pastilele de după-amiază. Apoi mai discutăm
puțin și ne uităm la televizor. Vine seara iar
bătrânii se culcă foarte devreme, după ce și-au
luat pastilele. Uneori poate fi chiar fooaarte
plictisitor, dar eu mă bucur că-i pot fi de ajutor
cuiva. Aceasta este o zi din viața mea ajutând un

A DAY IN THE LIFE OF MOBIX
Hello! I am Mobix the robot! In this short text,
I hope to show you how useful a robot can be
and why you should get one in the future.
I don’t sleep. My owner can shut me down
overnight or leave me running. I don’t make
noise and I don’t disturb anyone when they
are asleep. In the morning, I can wake people
up at a certain time if they want me to.
Unfortunately, I can’t cook yet, but maybe I
will be able to do so in the future. I can remind
the elderly to take their medicine in the
morning. After that, I can start to clean the
house and, why not, I can have a chat with the
elderly. I am a company robot, after all, aren’t
I? Some days can be boring. The elderly sleep
at noon. I do the house chores and I get a little
bored. I remind the elderly to take their
medicine in the afternoon. Then, we talk for a
bit and we watch TV. Evening comes and the
elderly go to bed very early, after they have
taken their pills. It can get veeery boring
sometimes, but I am glad that I can be helpful
27

bătrân. Poate, când veți fi bătrâni, veți vrea și voi
un robot Mobix ca mine! Paa!

to someone. This is a day in my life, helping an
elder. Maybe, when you are older, you will
want a Mobix robot like me, too! Byee!
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PORCUȘOR ZBURĂTOR 2000
(FLYING PIGLET 2000)
Designer: Mihai Chiricioiu
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VÂRSTA
10 luni

AGE
10 months old

GENUL
neutru

GENDER
neutral

CARACTERISTICI ETNICE
Este japonez de religie shintoistă.

ETHNIC CHARACTERISTICS
It is Japanese, of the Shinto religion.

MATERIALE
Metal și plastic.

MATERIALS
Metal and plastic.

DIMENSIUNI
50 cm înălțime
20 cm lățime

DIMENSIONS
50 cm high
20 cm wide

ASPECT
Robotul este de fapt un porcușor care stă pe o
farfurie cu mâini care zboară. Nu își schimbă
aspectul fizic decât la nivel de culoare.

APPEARANCE
The robot is in fact a piglet standing on a flying
plate with hands. The only part of its aspect
that changes is its colour.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Acest robot își schimbă culoarea în funcție de
emoții:
Obosit – gri
Neutru – alb și roz
Supărat – albastru
Robotul își schimbă personalitatea astfel:
- îl faci obosit dacă îl pui la multă muncă
- îl faci supărat dacă îl lovești
Zice „guiț guiț”.

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
This robot changes its colour according to its
emotions:
Tired – grey
Neutral – white and pink
Upset – blue
The robot changes its personality as follows:
- it gets tired if you give it too much
work to do
- it gets upset if you hit it
It goes “oink oink”.
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STATUT
Robotul e un servitor/majordom. Practic, e un
porc de companie care te servește.
Porcușor zburător 2000 îi aparține unei familii.
Toată familia l-ar putea folosi deoarece el poate
aduce unele obiecte și poate scrie, lucruri care îi
ajută pe toți.

STATUS
The robot is a servant/butler. Practically, it is a
company pig who serves you.
Flying piglet 2000 belongs to a family. The
whole family could use it, as it brings objects
and it can write, things which are helpful for
all.

FUNCȚII
Robotul poate să îmi aducă unele lucruri când
mi-e rău și să îmi facă temele.
Robotul ar putea aduce medicamentele
vârstnicilor și ar putea să scrie pentru ei.

FUNCTIONS
The robot can bring me things when I am sick
and do my homework.
The robot could bring the elderly their
medicine and write for them.

SIMȚURI
Robotul meu nu este așa priceput la simțuri. El
doar este programat să meargă din punctul A în
punctul B la capitolul văzut.
Despre auz, el dacă aude bledăberi-bledăbong,
pune o melodie salvată în memoria lui.
Nu are o funcție specială pentru un miros
anume, nici pentru gust.
El trebuie să atingă pixurile și lucrurile aduse.
Robotul acesta va ieși pe piață în data de 28
februarie 2025.

SENSES
My robot’s senses are not too sharp. It is only
programmed to go from point A to point B, as
far as vision is concerned.
As for its hearing, if it hears bippity-boppity, it
plays a song stored in its memory.
It has no special function for a certain smell or
taste.
It has to touch the pens and the things it
brings.
This robot will be put on the market on
February 28, 2025.

O ZI DIN VIAȚA PORCUȘORULUI ZBURĂTOR
2000
Este o nouă zi în viața mea de robot. M-am
trezit ca să îmi trezesc stăpânul. Avea o alarmă
setată.

A DAY IN THE LIFE OF FLYING PIGLET 2000
It is a new day in my robot life. I woke up in
order to wake up my owner. He had set an
alarm.
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Restul dimineții mi-l petrec aducându-i laptopul
și niște căști deoarece are o întâlnire pe Zoom
pentru muncă.
După-amiaza scriu lista de cumpărături și
notițele de la întâlnirea pe Zoom.
Seara m-am odihnit. Chiar meritam.
Aceasta este o zi din viața mea și din câte puteți
vedea sunt un robot competent.

I spend the rest of my morning bringing him
his laptop and some earphones, because he
has a work meeting on Zoom.
In the afternoon, I write down his grocery list
and his notes from the Zoom meeting.
In the evening, I rested. I really deserved it.
This is a day in my life and, as you can see, I
am a competent robot.
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TINI
Designer: Ciurea Mihai

VÂRSTA MENTALĂ
10 ani și IQ 160

MENTAL AGE
10 years old and an IQ of 160

GENUL
neutru

GENDER
neutral

CARACTERISTICI ETNICE
român

ETHNIC CHARACTERISTICS
Romanian

MATERIALE
metal

MATERIALS
metal

DIMENSIUNI
110 cm

DIMENSIONS
110 cm

ASPECT
Robotul seamănă mai mult cu un dispozitiv
digital. Nu își poate schimba aspectul fizic.

APPEARANCE
The robot is rather like a digital device. It
cannot change its physical appearance.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Cuvinte cheie: fericit, jucăuș și hazliu.
Robotul nu își poate schimba comportamentul
și nici personalitatea.

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Key words: happy, playful and funny.
The robot can neither change its behaviour,
nor its personality.
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STATUT
Tini e un ajutor. Mă poate ajuta la curățenia în
casă.
Tini îi aparține unei familii.

STATUS
Tini is a helping hand. It can help me clean the
house.
Tini belongs to a family.

FUNCȚII
Ar putea să o ajute pe mama la curățenie, pe
tata la treburile din curte și pe mine la teme.
În cazul unei persoane vârstnice, ar putea să îi
aducă mâncare și să o ajute la curățenie.

FUNCTIONS
It could help my mother clean the house, my
father with work in the yard and me with my
homework. As for an elder, it could bring them
food and help them clean.

SIMȚURI
Robotul meu poate vedea, auzi și mirosi. El are
o cameră foarte bună încorporată și așa poate
vedea. Pentru a auzi are un microfon iar pentru
a putea mirosi are un senzor de miros.

SENSES
My robot can see, hear and smell. It has a very
efficient camera incorporated and it can see.
In order to hear, it has a microphone and in
order to smell, it has a sensor for smell.

MONOLOGUL LUI TINI
Salut! Sunt Tini și astăzi te voi ajuta cu tot ceea
ce este nevoie. Orice îmi vei cere să fac voi
reuși deoarece am diferiți senzori și brațele mă
pot ajuta sa ridic obiecte. Sunt un roboțel bun
pentru treburile casei.

TINI’S MONOLOGUE
Hello! I am Tini and today I will help you with
anything you need. Whatever you ask me to
do, I will manage, because I have various
sensors and my arms help me lift objects. I
am a good little robot for housework.
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ROBOT (NO NAME) 1
Designer: Maria-Ruxandra Fălcuță

VÂRSTA MENTALĂ
20 de ani + (ca să fie adult => responsabil și de
încredere pentru vârstnici)

MENTAL AGE
Over 20 years old (so that it is an adult =>
responsible and trustworthy for the elderly)

GENUL
feminin

GENDER
female

CARACTERISTICI ETNICE
Nu are.

ETHNIC CHARACTERISTICS
No ethnicity.

MATERIALE
Aș prefera din materiale reciclabile, pentru a
„salva” planeta.

MATERIALS
I would prefer recyclable materials, in order to
“save” the planet.

DIMENSIUNI
Aproximativ 60 cm înălțime și 20 cm lățime.

DIMENSIONS
About 60 cm tall and 20 cm wide.

ASPECT
Cred că ar semăna cu un bebeluș/copilaș, chiar
dacă IQ-ul îi este mult mai avansat. O să arate
deosebit. Atât zic. Nu își va putea schimba
aspectul fizic.

APPEARANCE
I think it would resemble a baby/a small child,
even if its IQ is much higher. It will look special.
That’s all I’ll say. It won’t be able to change its
physical appearance.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Cuvinte cheie: copilăros, vesel, gânditor,
răbdător.

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Key words: childish, happy, thoughtful,
patient.
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Robotul nu își poate schimba personalitatea. Aș
dori să rămână mereu acea „persoană”
gânditoare și răbdătoare.

The robot cannot change its personality. I
would rather it always stayed that thoughtful
and patient “person”.

STATUT
Robotul e un prieten, deoarece trebuie să te
înțelegi bine cu el, adică până la urmă este un
lucru cu care ar trebui să trăiești zilnic.
Robotul îi aparține unei familii, deoarece ar
putea fi și o bună bonă pentru copii.

STATUS
The robot is a friend, because you must get
along with it, after all, it is something you have
to live with every day.
The robot belongs to a family, because it might
also make a good babysitter for the children.

FUNCȚII
Robotul poate să mă anunțe dacă cineva e la
mine în casă și poate să îmi spună când îmi încep
orele online.
Pentru o persoană vârstnică, robotul poate:
- să aspire (oamenii în vârstă se apleacă
mai greu)
- să le amintească să-și ia pastilele
- să sune la 112 în caz că persoana are o
criză

FUNCTIONS
The robot can notify me if someone is in my
house and it can tell me when my online
classes start.
For an elder, the robot can:
- vacuum (the elderly have a hard time
bending over)
- remind them to take their pills
- call 112 in case the person has a
seizure

SIMȚURI
Robotul meu ar vedea oamenii, normal, chiar aș
vrea asta. Aude tot ce se vorbește în jurul lui,
mirosul pe care îl simte este de prăjituri și gustul
la fel. Dar nu are simț tactil.

SENSES
My robot would see people, of course, I would
really want that. It can hear what people say
around it, it can smell and taste cookies. But it
has no tactile sense.

O ZI DIN VIAȚA ROBOTULUI
Eu sunt un robot social. Am grijă de bătrâni.
De dimineață, fac curat și le aduc aminte de
pastilele lor. La prânz, le spun vremea sau

A DAY IN THE ROBOT’S LIFE
I am a social robot. I take care of the elderly.
In the morning, I do the cleaning and I remind
them of their pills. At noon, I tell them about
36

încerc să comunic cu aceștia și seara, după ce
aceștia au luat cina, îi rog să mă închidă, ca să
pot dormi și eu.
Nu e foarte interesant?

the weather or I try to communicate with
them and in the evening, after they have had
dinner, I ask them to shut me down, so that I
can sleep as well.
Isn’t it really interesting?
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MINDY
Designer: Adrian Ion Frățilă
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VÂRSTA
∞ ani (infinity)

AGE
∞ years old (infinity)

GENUL
neutru

GENDER
neutral

CARACTERISTICI ETNICE
Accentul sa fie englezesc, iar aspectul francez.
Limba o poți selecta tu!

ETHNIC CHARACTERISTICS
It has an English accent, and it looks French.
You can select the language!

MATERIALE
O combinație între metal și plastic.
Are roți și mâini (aripioare).

MATERIALS
A combination between metal and plastic.
It has wheels and hands (small wings).

DIMENSIUNI
Înălțimea: 130 cm
Lățimea: 35cm

DIMENSIONS
Height: 130 cm
Width: 35 cm

ASPECT
Aș vrea ca robotul să fie diferit de om (de
exemplu, ca Escu) pentru a fi ușor de diferențiat.
Multe fire in interior. Picioare mici. Roțile mari.
Mâini medii, dar să apuce bine lucrurile.
Robotul nu își va schimba aspectul fizic, dar
personalitatea da.

APPEARANCE
I would like the robot to be different from a
human (for example, like Escu), so that it is
easy to differentiate.
Many wires inside. Small legs. Large wheels.
Average hands, but with a steady grip.
The robot will not change its physical aspect,
but it can change its personality.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Cuvinte cheie: rapid, optimist, la îndemână,
curios, destul de bătrân, destul de mare pe lângă
alți roboți.

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Key words: fast, optimistic, handy, curious,
pretty old, pretty large compared to other
robots.
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Robotul își va schimba personalitatea, dar doar
prin expresiile feței când va fi curios, fericit,
binedispus. Nu va fi niciodată trist, trebuie să fie
optimist!

The robot will change its personality, but only
its facial expressions when it is curious,
happy, in a good mood. It will never get sad,
it must be optimistic!

STATUT
Robotul se aseamănă cu un prieten pentru că poți
să vorbești cu el, îți este la îndemână și este
curios.
Robotul îi aparține unei familii pentru că dacă
avem un robot umanoid, toată familia poate să
comunice cu el, dar daca avem un robot de
serviciu, toată lumea poate interacționa cu el.

STATUS
The robot is like a friend, because you can
talk to it, it is handy and it is curious.
The robot belongs to a family, because if we
have a humanoid robot, everyone can
communicate with it, but if we have a service
robot, everyone can interact with it.

FUNCȚII
Robotul poate face treburile pe care trebuia eu să
le fac. Trebuie să nu greșească vreun lucru. Să nu
fie furios.
Ajutorul pentru o persoană vârstnică:
- să îi dea medicamentele și apa la ora respectivă
- să vorbească sau să o asculte
- să aibă grijă de ea

FUNCTIONS
The robot can do the things I was supposed
to do. It must not make mistakes. It must not
get angry.
Ways in which it can help the elderly:
- bring them medicine and water at the
required time
- talk or listen
- take care of them

SIMȚURI
Vedere:
Robotul poate vedea cine îi adresează sarcina, iar
când este în timpul sarcinii, el poate vedea orice
în jur. Când vorbești, el doar aude.
Auzul:
Auzul are o mică legătură cu vederea. Când
robotul vede repetitiv aceeași față, îi va lua vocea

SENSES
Sight:
The robot can see who is giving it a task, and
during the task, it can see everything around.
When you talk to it, it only hears.
Hearing:
Its hearing is slightly related to its sight.
When the robot sees the same face multiple
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pe care o emite, iar pe aceasta o salvează într-o
bază de date. El poate auzi când cuptorul cu
microunde s-a oprit, sau mașina de spălat, ba
chiar și somnul unei persoane.
Mirosul:
Robotul poate mirosi când a luat ceva foc, dacă
mâncarea miroase bine sau rău, sau când
stăpânul miroase bine sau urât. (Aici, robotul îi va
spune stăpânului să facă o baie).
Gust:
Nu poate gusta nimic.
Simț tactil:
Robotul are ca un cerc de 1m în care poate vedea
cu camera încorporată dacă este cineva sau ceva
în jur. Robotul trebuie sa fie atent, pentru că
merge repede.

times, it will register the voice emitted by it,
which it saves in a database. It can hear when
the microwave or the washing machine has
stopped, it can even hear when a person is
sleeping.
Smell:
The robot can smell when something is on
fire, if food smells good or bad, or if its owner
smells good or bad. (In which case, the robot
will tell its owner to take a bath.)
Taste:
It has no sense of taste.
Sense of touch:
The robot can use its incorporated camera to
see if there is something or someone around
on a range of 1m. The robot has to be careful,
because it moves quickly.

O ZI DIN VIAȚA ROBOTULUI
Eu sunt un robot pentru persoane puțin mai
vârstnice. Primul lucru este trezitul de dimineață.
De obicei, am alarma setata la 9:00, dar dacă
persoana doarme mai mult sau mai puțin, poate
să își seteze el/ea singur/ă alarma. Apoi îi
fac/aduc mic-dejunul preferat persoanei, iar în
timp ce persoana mănâncă eu dau cu aspiratorul
și fac curat. După aceea, îi aduc persoanei
medicamentele potrivite la ore fixe. În afară de a
aduce mâncarea, a face curat și alarmele de
dormit/trezit, cele mai grele lucruri sunt cele pe
care nu le fac zilnic, de exemplu să schimb canalul
de la TV sau să setez căldura de la calorifer,

A DAY IN THE ROBOT’S LIFE
I am a robot for people who are a little older.
The first thing I do is wake them up in the
morning. Usually, the alarm is set for 9:00,
but if they sleep more or less, he/she can set
his/her own alarm. Then I make/bring their
favourite breakfast, and while they eat, I
vacuum and do the cleaning. After that, I
bring them their right medicine at a fixed
time. Besides bringing their food, cleaning
and the sleeping/waking up alarms, the most
difficult things are the ones I don’t do daily,
for example changing the TV channel or
setting the temperature of the radiator,
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pentru ca acestea sunt la latitudinea stăpânului.
În rest, sunt un robot normal, muncesc, mă
încarc, muncesc, MĂ ÎNCARC și tot așa. :)

because these are up to my owner. Other
than that, I am a regular robot, I work, I get
charged, I work, I GET CHARGED and so on. :)
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TEO
Designer: Alexandru Gheorghe
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VÂRSTA MENTALĂ
20 de ani.

MENTAL AGE
20 years old

GENUL
De preferat fără gen ca să nu „activăm”
stereotipurile. Nu aș dori ca robotul meu să aibă
un gen definit deoarece, din perspectiva mea,
roboții nu ar trebui să aibă gen.

GENDER
Preferably no gender, so that we don’t
“activate” stereotypes. I wouldn’t want my
robot to have a definite gender because, in my
opinion, robots should not have gender.

CARACTERISTICI ETNICE
Nu e cazul.

ETHNIC CHARACTERISTICS
It doesn’t have any.

MATERIALE
Robotul meu este făcut din plastic 100% reciclat
deoarece vreau să am un robot ecologic.

MATERIALS
My robot is 100% made out of recycled plastic,
because I want to have an ecological robot.

DIMENSIUNI
Robotul meu nu este foarte mare, dar nici foarte
mic. Are dimensiunea unui copil de grădiniță.

DIMENSIONS
My robot is not too large, but it’s not too
small, either. It is the size of a child in
kindergarten.

ASPECT
Robotul meu ar trebui să semene cu o mașinărie
normală… nimic special...
Robotul poate să își îndoaie șoldul în față și-n
spate, mâinile au câte două „încheieturi”, iar
picioarele (roțile) sunt poziționate normal, sub
„trunchi”.

APPEARANCE
My robot should resemble a regular machine…
nothing special…
The robot can bend forward and backward at
the hip, each of its hands has two “joints”, and
its legs (its wheels) are located as usual, under
its “torso”.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
personalitate: ajutător, ține companie
comportament: blând, harnic

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Personality: helpful, provides company
Behaviour: gentle, hardworking
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Robotul
nu
își
va
putea
schimba
comportamentul, nici personalitatea, pentru că
altfel, după părerea mea, nu ar mai fi robot.

The robot can neither change its behaviour,
nor its personality, because otherwise, in my
opinion, it would no longer be a robot.

STATUT
Pentru mine, robotul ar fi ca un prieten
deoarece el m-ar ajuta foarte mult la treburile
casnice și-ar putea socializa cu omul (de
exemplu, dacă noi ne simțim triști, el să „vadă”
asta și să spună o glumă sau să redea cântecul
nostru preferat etc.).
Robotul ar trebui să-i aparțină unei familii
deoarece el ar putea ajuta la treburile casei și ar
putea face viața tuturor mai bună. Presupun că
cele mai fericite familii ar fi acelea care au un
membru lipsă. Aș programa „special” robotul ca
să se comporte la fel ca acel membru lipsă (așa
cum se poate).

STATUS
The robot would be like a friend to me,
because it would help me a lot with the
housework and it would socialize with people
(for example, if we feel sad, it would “see” this
and it would make a joke or play our favourite
song, etc.).
The robot should belong to a family, because
it would help with the housework and it could
improve everyone’s lives. I suppose that
families with a missing member would be the
happiest. I would programme the robot
“specifically” so that it behaves like the
missing member (as much as possible).

FUNCȚII
Eu aș dori ca robotul să poată să mă ajute cu
treburile casnice și dacă va fi făcut în masă, m-ar
ajuta cu profitul din vânzări.
În cazul vârstnicilor, roboțelul ar trebui să poată
să le țină companie și să-i ajute în gospodărie.

FUNCTIONS
I would want the robot to be able to help me
with the housework and, if it were massproduced, the profit made from sales would
help me.
For the elderly, the little robot should be able
to provide company and help them around the
house.

SIMȚURI
Robotul meu poate să „vadă” printr-o cameră
3D, să asculte și să perceapă distanța față de
obstacole, dar nu poate să aibă gust sau să simtă

SENSES
My robot can “see” through a 3D camera, it
can hear and perceive the distance from
obstacles, but it cannot taste or feel the smell
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mirosul din jurul său. El nu a fost proiectat să
gândească singur, ci trebuie programat prin
calculator. Cred că acest proiect este interesant
și util în dezvoltarea imaginației fiecăruia.
Dacă el va fi făcut special pentru vârstnici, atunci
voi încerca să-i implementez și funcția de
comunicare cu cei din jur și chiar exprimarea
unor sentimente prin gesturi de afecțiune
pentru a fi și mai util.

around it. It wasn’t designed to think on its
own, it has to be programmed using a
computer. I think this project is interesting and
useful in developing people’s imagination.
If it is specifically produced for the elderly, I
will try to also implement a function to
communicate with those around and even
express some feelings or gestures of affection,
to make it even more useful.

O ZI DIN VIAȚA LUI TEO
Bună ziua! Sunt Robotul Teo și aș vrea să vă
povestesc ce s-a întâmplat în prima mea zi la
bunicii familiei Radu. Eram în coletul care se
îndrepta spre o casă necunoscută… am stat
acolo o zi întreagă, apoi i-am cunoscut pe cei
mai oameni de pe lume: Rodica și Nicu. Ne-am
împrietenit imediat și mi-au introdus detaliile
casei pentru a ajuta cu treburile casei. M-am
acomodat cu bucătăria foarte repede! Apoi am
învățat, încetul cu încetul, să fac și mâncare!
Peste două-trei zile am devenit o „familie”.

A DAY IN THE LIFE OF TEO
Good afternoon! I am Teo, the Robot and I
would like to tell you about what happened on
my first day with the Radu family’s
grandparents. I was in a package heading for a
strange house… I was there all day, then I met
the best people in the world: Rodica and Nicu.
We became friends right away and they
introduced me to the details of the house, so
that I could help them with the housework. I
learned my way around the kitchen very
quickly! Then I learned, step by step, to cook!
In two or three days, we were “family”.
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ALEXIS
Designer: Eva Ghica
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VÂRSTA MENTALĂ
30 de ani

MENTAL AGE
30 years old

GENUL
neutru

GENDER
neutral

CARACTERISTICI ETNICE
American

ETHNIC CHARACTERISTICS
American

MATERIALE
Metal (fier)

MATERIALS
Metal (iron)

DIMENSIUNI
70 cm înălțime, 40 kg

DIMENSIONS
70 cm high, 40 kg

ASPECT
Robotul seamănă cu alte dispozitive digitale. Își
poate schimba aspectul fizic atunci când se
înfurie, se bucură și se întristează.

APPEARANCE
The robot resembles other digital devices. It
can alter its physical aspect when it gets angry,
happy and sad.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Cuvinte cheie: fericit, calm, vorbăreț, uneori
morocănos.
Comportamentul și personalitatea sa se
schimbă în funcție de situație.

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Key words: happy, calm, talkative, sometimes
grumpy.
Its behaviour and personality change
depending on the situation.

STATUT
Robotul e un prieten, deoarece ne jucăm
împreună, vorbim, dansăm etc.
Robotul îi aparține unei familii, deoarece poate
ajuta cu treburile casnice și gătitul.

STATUS
The robot is a friend, because we play
together, we talk, we dance, etc.
The robot belongs to a family, because it can
help with the housework and the cooking.
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FUNCȚII
Pentru mine, robotul trebuie să gătească, să fie
cel care face curățenie și să se joace.
Pentru o persoană vârstnică, robotul trebuie să
gătească, să facă și curat și să socializeze.

FUNCTIONS
For me, the robot must cook, be the one who
does the cleaning and play.
For an elder, the robot must cook, do the
cleaning and socialize.

SIMȚURI
Robotul meu poate auzi sunetele tari. Poate
mirosi. Nu are simțul tactil și nici gustul. Poate
face complimente pe baza mirosului (de
exemplu, „Miroase foarte bine!”).

SENSES
My robot can hear loud sounds. It can smell. It
doesn’t have a sense of touch or taste. It can
make compliments based on smell (for
example, “That smells really good!”).

O ZI DIN VIAȚA LUI ALEXIS
Bună! Eu sunt Alexis, un robot social! Azi vă voi
vorbi despre o zi din viața mea.
Întâi, mă trezesc la 06:00.Gătesc până la 12:00
orice mă programează familia la care stau. După
aceea, fac curățenie prin toată casa până la
14:00. Apoi, mă joc cu copiii familiei până la
16:00. După, mai ajut cu ce pot și mă culc.
Sunt un robot foarte dezvoltat și vă pot ajuta cu
orice!

A DAY IN THE LIFE OF ALEXIS
Hello! I am Alexis, a social robot! Today, I will
describe a day in my life for you.
First, I wake up at 06:00. Until 12:00, I cook
whatever the family who owns me
programmes me to. After that, I clean around
the whole house until 14:00. Then, I play with
the family’s children until 16:00. After that, I
help with whatever I can, and I go to sleep.
I am a very advanced robot and I can help you
with anything!
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ROBOT (NO NAME) 2
Designer: Cristian Marin
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VÂRSTA MENTALĂ
20 de ani

MENTAL AGE
20 years old

GENUL
băiat

GENDER
boy

CARACTERISTICI ETNICE
Nu e cazul.

ETHNIC CHARACTERISTICS
It doesn’t have any.

MATERIALE
Metal

MATERIALS
Metal

DIMENSIUNI
150 cm înălțime
50 cm lățime

DIMENSIONS
150 cm high
50 cm wide

ASPECT
Robotul se aseamănă cu un om.
Își schimbă culoarea ochilor în funcție de emoții.

APPEARANCE
The robot resembles a human.
The colour of its eyes changes depending on
its emotions.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Cuvinte cheie: fericire, ajutor, socializare,
curățenie

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Key words: happiness, help, socializing,
cleaning

STATUT
Robotul e un servitor/majordom. El este făcut ca
să ajute oamenii în vârstă sau cu dizabilități.
Robotul îi aparține unei singure persoane pentru
că îi ajută pe cei care nu se pot îngriji singuri.

STATUS
The robot is a servant/butler. It is designed to
help old or disabled people. The robot belongs
to one person, because it helps those who
cannot take care of themselves.
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FUNCȚII
Pentru mine:
Robotul trebuie să comunice, să se joace, să
aducă diverse obiecte, să aprindă/închidă becul,
să deschidă/închidă ușa, să fie cel care face
curățenie.
Pentru o persoană vârstnică:
Robotul trebuie să aducă obiecte și să fie cel
care face curat și îndeplinește treburile casnice.

FUNCTIONS
For me:
The robot must communicate, play, bring me
various objects, turn the light on/off,
open/close the door, be the one who does the
cleaning.
For an elder:
The robot must bring objects and be the one
who does the cleaning and takes care of the
housework.

SIMȚURI
Robotul își poate da seama de emoțiile celor din
jur, poate vede printr-o cameră video 3D și 2D,
aude și răspunde la diferite fraze, știe când să se
oprească [din mers] datorită senzorilor și știe cât
de tare să apuce obiectele pentru a nu le sparge.

SENSES
The robot can tell what the people around are
feeling, it can see through a 3D or 2D video
camera, it can hear and answer various
phrases, it knows when to stop [moving]
thanks to its sensors and it knows how tightly
to grip objects so that they don’t break.
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ROBOT (NO NAME) 3
Designer: Ana Minculescu
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VÂRSTA
7 ani

AGE
7 years old

GENUL
Fată

GENDER
Girl

CARACTERISTICI ETNICE
Nu e cazul.

ETHNIC CHARACTERISTICS
It doesn’t have any.

MATERIALE
Metal (aluminiu)

MATERIALS
Metal (aluminium)

DIMENSIUNI
Lungimea capului: 5 cm
Înălțimea totală: 15 cm

DIMENSIONS
The length of its head: 5 cm
Total height: 15 cm

ASPECT
Robotul seamănă cu un om în miniatură.
Nu își poate schimba aspectul fizic.

APPEARANCE
The robot resembles a miniature human.
It cannot change its physical aspect.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Cuvinte cheie: timid, simpatic.
Își poate schimba personalitatea pe măsură ce
învață mai multe lucruri și devine mai interesat
de ele.

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Key words: shy, cute.
Its personality changes as it learns more things
and it becomes more interested in them.

STATUT
Robotul este un prieten deoarece este un robot
interactiv creat mai mult pentru companie.
I-ar aparține unei singure persoane deoarece se
comportă ca un prieten apropiat și învață de la
acea persoană.

STATUS
The robot is a friend because it is an interactive
robot mostly designed to provide company.
It would belong to one person, because it acts
like a close friend and it learns from that
person.
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FUNCȚII
Robotul ar trebui să te ajute să creezi conversații.
Robotul i-ar putea ține companie unei persoane
vârstnice sau i-ar putea citi mesaje primite de la
familie. Poate să sune la urgențe dacă s-a
întâmplat ceva.

FUNCTIONS
The robot should help you make conversation.
The robot would provide company for an elder
or it could read the messages received from
their family to them. It can make an emergency
call if something happens.
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BOB
Designer: Mircea Tudor Valentin
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VÂRSTA MENTALĂ
25 de ani

MENTAL AGE
25 years old

GENUL
Masculin

GENDER
Male

CARACTERISTICI ETNICE
Nu va avea caracteristici specifice unei rase sau
unui popor.

ETHNIC CHARACTERISTICS
It will not have any characteristics specific to a
race or a people.

MATERIALE
Metal și plastic

MATERIALS
Metal and plastic

DIMENSIUNI
1 metru și 50 de centimetri înălțime și 30-45 cm
lățime

DIMENSIONS
1 metre and 50 centimetres high and 30-45 cm
wide

ASPECT
Este un dispozitiv digital în formă de om. Are
mâini și picioare flexibile și gât ce se poate roti.

APPEARANCE
It is a human-shaped digital device. It has
flexible arms and legs and a rotatable neck.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Cuvinte cheie: liniștit, empatic, neutru,
inteligent, carismatic, vorbăreț, atent, blând,
sensibil
Robotul va putea să clipească, să zâmbească, să
te îmbrățișeze, să dea mâna și să bată palma.
Comportamentul se va putea schimba și se va
manifesta prin gesturi și expresia feței.

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Key words: calm, emphatic, neutral,
intelligent, charismatic, talkative, attentive,
gentle, sensitive
The robot will be able to blink, smile, hug,
shake hands and high-five.
Its behaviour can be altered and it will express
itself through gestures and facial expressions.
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STATUT
Robotul este un frate. Consider că un frate te va
ajuta și înțelege în orice situații.
Îi va aparține unei familii. Cred că robotul
trebuie să facă parte dintr-o familie, să se
integreze ca și cum ar fi un membru al acesteia.

STATUS
The robot is a brother. I think a brother will
help and understand you in any situation.
It will belong to a family. I think the robot
should be part of the family, it should be
integrated as if it were one of its members.

FUNCȚII
Pentru mine:
Să îmi răspundă la întrebări și să ne asculte
problemele, iar când vom avansa cu tehnologia
mai mult față de acest moment, poate va putea
face cafea pentru noi, curat și alte treburi
casnice.
Pentru o persoană vârstnică:
Să o ajute cu apelurile telefonice, să stea de
vorbă cu ea și să îi aducă un pahar sau o farfurie.

FUNCTIONS
For me:
Answer my questions and listen to my
problems, and when we are much more
technologically advanced, it will be able to
make us coffee, do the cleaning and other
types of housework.
For an elder:
Help them take phone-calls, talk to them and
bring them a glass or a plate.

SIMȚURI
El poate vedea și auzi ceea ce este în jur, va avea
simțul tactil, dar nu va putea mirosi sau gusta.

SENSES
It can see and hear the things around it, it will
have tactile sense, but it will not be able to
smell or touch.

O ZI DIN VIAȚA LUI BOB
Salut! Eu sunt Bob, iar în fiecare zi mă trezesc
după o încărcare completă, scanez cât de
sănătoși sunt stăpânii mei, apoi fac toată ziua
ceea ce îmi spun ei, iar seara până când mai am
10% baterie scanez casa, apoi merg la stația
mea de încărcare.

A DAY IN THE LIFE OF BOB
Hello! I am Bob, and I wake up every day fully
charged, I scan my owners to check their
health, then I do what they tell me to all day,
and in the evening, I scan the house until my
battery level drops to 10%, then I go to my
charging station.
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ROBOCAP
Designer: David Pascu
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VÂRSTA MENTALĂ
40 de ani

MENTAL AGE
40 years old

GENUL
Depinde cum îl vrea familia.

GENDER
It depends on the family’s preference.

CARACTERISTICI ETNICE
Se adaptează la orice etnie.

ETHNIC CHARACTERISTICS
It adapts to any ethnicity.

MATERIALE
Multe fire, metal, plastic, lumini, senzori.

MATERIALS
Many wires, metal, plastic, lights, sensors.

DIMENSIUNI
100 cm înălțime
15 kg

DIMENSIONS
100 cm high
15kg

ASPECT
Eu aș vrea ca robotul să semene cu altceva (nu cu
un om sau un alt dispozitiv digital) ca să nu ne
încurcăm între roboți.
Robotul se poate transforma într-o mașină.

APPEARANCE
I would like the robot to resemble something
else (not a human or another digital device) so
that they don’t become confusing.
The robot can turn into a car.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Cuvinte cheie: fericire, ajutor, muncă, treburi
casnice, joacă.
Nu aș vrea ca robotul să își poată schimba
personalitatea sau comportamentul.

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Key words: happiness, help, work, housework,
playing.
I wouldn’t want the robot to be able to change
its personality or behaviour.

STATUT
Robotul poate fi un prieten, pentru că în caz că
mă plictisesc, mă joc cu el.

STATUS
The robot can be a friend, because in case I get
bored, I play with it.
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Robotul ar trebui să fie proprietatea tuturor (a
societății). Vreau să fie un robot care să se
înțeleagă cu oricine, să fie prietenos.

The robot should be everyone’s property (it
should belong to society). I want the robot to
get along with anyone, to be friendly.

FUNCȚII
Pentru mine:
Să facă treburi casnice, să caute ceva pe Google
ca eu să nu mai caut.
Pentru o persoană vârstnică:
Să-i aducă de mâncare, să-i țină companie, să-i
aducă aminte de pastile, să aibă grijă de ea, să o
ajute.

FUNCTIONS
For me:
It should do the housework, make Google
searches so that I don’t have to.
For an elder:
It should bring them food, keep them
company, remind them to take their pills, take
care of them, help them.

SIMȚURI
Robotul poate să vadă cu niște camere
performante. El aude cu un microfon mic, dar
care e performant. Mirosul trebuie să fie unul
puternic ca să poată să-l simtă cu raze care
reacționează la un miros. Gustul nu îl poate simți
pentru că nu mănâncă. Simțul tactil: are la degete
un fel de senzor și știe când atinge ceva.

SENSES
The robot can see through advanced cameras.
It can hear through a small, but advanced
microphone. Smells have to be strong in order
for it to pick them up with rays which react to
smells. It cannot taste because it doesn’t eat.
Tactile sense: it has a sort of sensor on its
fingers and it knows when it touches
something.

O ZI DIN VIAȚA LUI ROBOCAP
M-am trezit. Este ora 8:00. Ar trebui ca omul săși ia pastilele. Mă transform în mașină și merg cu
viteză. Acum trebuie să fac mâncare. Vai, ce
miros puternic. A gustat și a zis că i-a plăcut. I-am
pus puțină muzică relaxantă. Cât timp el se va
relaxa, eu voi face curat prin casă. Acum este ora
20:00 și trebuie să-și ia din nou pastilele. A fost o
zi bună.

A DAY IN THE LIFE OF ROBOCAP
I woke up. It’s 8:00. The human should take his
pills. I turn into a car and move quickly. Now I
have to cook. Oh, what a strong smell. He
tasted it and he said he liked it. I played some
relaxing music for him. While he relaxes, I will
clean the house. Now it’s 20:00 and he has to
take his pills again. This was a good day.
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ROBOT (NO NAME) 4
Designer anonim
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VÂRSTA
13 ani

AGE
13 years old

GENUL
masculin

GENDER
male

CARACTERISTICI ETNICE
Nu e cazul.

ETHNIC CHARACTERISTICS
It doesn’t have any.

MATERIALE
Plastic, metal

MATERIALS
Plastic, metal

DIMENSIUNI
140 cm

DIMENSIONS
140 cm

ASPECT
Robotul seamănă cu un fel de mașină cu
telecomandă. Are roți, tabletă, butoane și
încărcător cu ștecăr. Nu își poate schimba
înfățișarea.

APPEARANCE
The robot somewhat resembles a remotecontrolled car. It has wheels, a tablet,
buttons and a charging plug. It cannot
change its appearance.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Cuvinte cheie: amuzant, folositor, prietenos.
Robotul își poate schimba comportamentul pentru
că are emoții.

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Key words: funny, useful, friendly.
The robot can change its behaviour
because it has emotions.

STATUT
Robotul e un servitor/majordom. Mie nu prea îmi
plac roboții, de aceea cred că ar trebui folosiți
pentru industrie sau ajutor.

STATUS
The robot is a servant/butler. I don’t really
like robots, which is why I think they should
be used in the industry or to provide help.
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Robotul îi aparține societății. El trebuie să fie de
ajutor, trebuie să te poți distra cu el, deci oricine îl
poate cumpăra.

The robot belongs to society. It should be
helpful, you should be able to have fun
with it, so anyone can buy it.

FUNCȚII
Robotul ar trebui să te distreze și să te ajute.
În cazul unei persoane vârstnice, ar trebui să aibă
grijă de ea și să îi țină companie.

FUNCTIONS
The robot should entertain and help.
For an elder, it should take care of them
and keep them company.

SIMȚURI
Robotul poate vedea obstacolele în fața lui și poate
auzi ce zic oamenii cu ajutorul microfoanelor. El nu
poate gusta sau mirosi deoarece nu este o vietate.

SENSES
The robot can see the obstacles ahead of it
and it can hear what people are saying
close to its microphones. It cannot taste or
smell because it is not a living being.
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ROBOT (NO NAME) 5
Designer: Mihnea Teodor Șerbu

VÂRSTA MENTALĂ
20 de ani

MENTAL AGE
20 years old

GENUL
băiat

GENDER
boy

CARACTERISTICI ETNICE
E din America.

ETHNIC CHARACTERISTICS
It is American.

MATERIALE
Plastic, metal și cauciuc.

MATERIALS
Plastic, metal and rubber.

DIMENSIUNI
Înălțimea de 160 cm și lățimea de 50 cm.

DIMENSIONS
160 cm high and 50 cm wide.

ASPECT
Arată puțin ca un om. Are roți în formă de elice
pentru a putea urca scările. Nu își poate schimba
aspectul fizic.

APPEARANCE
It somewhat resembles a human. It has
propeller-shaped wheels in order to climb the
stairs. It cannot change its physical aspect.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Este prietenos și îi place cultura japoneză. Nu
își schimbă nici comportamentul, nici
personalitatea.

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
It is friendly and it likes the Japanese culture. It
neither changes its behaviour, nor its
personality.
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STATUT
Robotul este un prieten. Vorbește cu mine ca de
la prieten la prieten.
El îi aparține unei singure persoane pentru că el
vorbește doar cu mine, familia mea și prietenii
mei.

STATUS
The robot is a friend. It talks to me friend to
friend.
It belongs to one person because it only talks
to me, my family and my friends.

FUNCȚII
Robotul trebuie să poată vorbi cu mine, să se
joace jocuri video cu mine și să fie prietenul
meu.
Robotul nu bagă în seamă persoanele vârstnice.

FUNCTIONS
The robot must be able to talk to me, play
videogames with me and be my friend.
The robot disregards the elderly.

SIMȚURI
Robotul meu se comportă exact ca un om de 20
de ani care e prieten cu mine. Îi place să se uite
la anime și să asculte muzică.
El își ia personalitatea din serialele de pe
Comedy Central („Two and a Half Men”, „Family
Guy”, „South Park” etc.)

SENSES
My robot acts exactly like a 20-year-old human
and my friend. It likes watching anime and
listening to music.
Its personality is based on Comedy Central
series (“Two and a Half Men”, “Family Guy”,
“South Park”, etc.)
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MIZAR
Designer: Stan Tudor
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VÂRSTA MENTALĂ
25 de ani

MENTAL AGE
25 years old

GENUL
neutru

GENDER
neutral

CARACTERISTICI ETNICE
Nu e cazul.

ETHNIC CHARACTERISTICS
It doesn’t have any.

MATERIALE
Metal, plastic și sticlă (ecranul).

MATERIALS
Metal, plastic and glass (the screen).

DIMENSIUNI
70 cm înălțime, 20 cm diametru, 5 kg

DIMENSIONS
70 cm high, a diameter of 20 cm, 5 kg

ASPECT
Trebuie să semene mai mult cu un dispozitiv
digital.

APPEARANCE
It should rather resemble a digital device.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Mizar poate să își schimbe fața în funcție de
emoție.
Trebuie să fie drăguț și bun lângă bătrâni și în
spitale.
Când este obosit (are puțină baterie), își schimbă
fața și merge spre încărcător.
STATUT
Mizar ar fi un prieten, pentru că m-ar putea
ajuta.
El le aparține tuturor (e al societății) pentru că
este un robot de serviciu (în spitale și lângă
bătrâni).

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Mizar can change its facial expressions
depending on its emotions.
It has to be nice and kind around the elderly
and in hospitals.
When it is tired (low on battery), it changes its
facial expression and goes to its charger.
STATUS
Mizar would be a friend, because it could help
me.
It belongs to everyone (to society) because it
is a service robot (in hospitals and for the
elderly).
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FUNCȚII
Mizar ar trebui să mă ajute la tristețe.
În cazul unei persoane vârstnice, ar trebui s-o
ajute să nu moară (să-i dea pastile, să-i facă
mâncare).

FUNCTIONS
Mizar should help me when I am sad.
For an elder, it should help them not die (give
them their pills, prepare their food).

SIMȚURI
Robotul trebuie să aibă:
- vederea
- auzul
- mirosul (în caz de fum sau gaze toxice)
- simțul tactil

SENSES
The robot should have:
- sight
- hearing
- smell (in case of smoke or toxic gas)
- tactile sense

69

RYU BARYSA
Designer: Ileana Stoica
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VÂRSTA MENTALĂ
26 de ani

MENTAL AGE
26 years old

GENUL
feminin

GENDER
female

CARACTERISTICI ETNICE
englezoaică

ETHNIC CHARACTERISTICS
English woman

MATERIALE
Metal și fire.

MATERIALS
Metal and wires.

DIMENSIUNI
Înălțime: 140-150 cm.
Greutate: 55-60 kg (depinde de materiale)

DIMENSIONS
Height: 140-150 cm.
Weight: 55-60 kg (depends on the materials)

ASPECT
Robotul arată ca un dispozitiv digital. Nu își poate
schimba aspectul fizic.

APPEARANCE
The robot looks like a digital device. It cannot
change its physical aspect.

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Prietenos. Comportamentul și personalitatea se
manifestă prin expresia facială și prin gesturi
(care se pot schimba).

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
Friendly. It manifests its behaviour and
personality through facial expressions and
gestures (which may vary).

STATUT
Robotul e un prieten. Dacă poate discuta cu mine
și mă poate ajuta, eu îl consider un prieten.
Robotul le aparține tuturor, adică societății,
deoarece toți avem dreptul să spunem cum ne
dorim să fie roboții. Poate că unii nu se simt

STATUS
The robot is a friend. Since it can talk to me
and help me, I think of it as a friend.
The robot belongs to everyone, that is, to
society, because we all have a right to say
what we want robots to be like. Perhaps
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confortabil cu ceea ce dorește un anumit om să
creeze.

some people are uncomfortable with what a
certain person wants to create.

FUNCȚII
Robotul trebuie să mă ajute la treburile casnice.
În cazul unei persoane vârstnice, trebuie să îi
poată aduce apă la pat (dacă e bolnavă), să
curețe în casă și să ajute la alte treburi casnice.

FUNCTIONS
The robot must help me with my housework.
For an elder, it must bring them water in bed
(if they are sick), clean the house and help
with other types of housework.

SIMȚURI
Robotul meu poate să simtă emoții. El este
programat să poate discuții cu oamenii. Acesta
are și o tabletă de pe care poți să îi spui ce să îți
aducă (pastile pentru oameni bătrâni, apă,
mâncare etc.).
Acesta se bazează mult pe auz. El este programat
ca atunci când cineva îi spune „mulțumesc” el să
răspundă „cu plăcere”, sau când îl întreabă cum
îl cheamă el își spune numele („mă cheamă Ryu
Barysa”).
În caz că bătrânul este orb, acesta îi poate spune
comenzile pe care le are și l-ar întreba ce ar dori
să îi aducă.
Dacă bătrânul este mut, poate comanda de pe
tabletă.
Dacă bătrânul este surd, poate comanda tot de
pe tabletă, iar în caz că bătrânul este și orb, și
surd, chiar nu pot să mai ajut.
Acesta are sentimente, iar când îl lovești sau îi
spui ceva urât el se supără. Când îi spui ceva
frumos el este fericit.

SENSES
My robot has emotions. It is programmed to
be able to talk to people. It also has a tablet,
which you can use to tell it what to bring you
(pills for the elderly, water, food, etc.).
It is very reliant on hearing. It is programmed
so that when someone says “thank you”, it
replies with “you’re welcome”, or when
someone asks for its name, it says its name
(“my name is Ryu Barysa”).
In case the elder is blind, it can tell them what
the available commands are and ask what
they would like it to bring them.
If the elder is mute, they can use the tablet
for commands.
If the elder is deaf, they can also use the
tablet, and if the elder is blind and deaf,
there’s really nothing I can do.
It has feelings, and when you kick it or say
something rude to it, it gets upset. When you
say something nice to it, it is happy.
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Chiar dacă este un robot și este metal și fire (și
un majordom) el ar trebui tratat ca un om
normal.

Even if a robot is metal and wires (and a
butler) it should be treated like a normal
person.
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KOKICHI OMA
(se citește „Co-chi-ci”)
Designer: Tănase Adriana-Maria & Tănase Mihaela

VÂRSTA
16 ani

AGE
16 years old

GENUL
masculin

GENDER
male

CARACTERISTICI ETNICE
Roboțelul este inspirat dintr-un anime (desen
animat japonez). Chiar dacă nu seamănă cu un
japonez, vă asigur că este la curent cu ce se
petrece în țara lui.

ETHNIC CHARACTERISTICS
The little robot is inspired from an anime (a
Japanese cartoon). Even if it doesn’t resemble
a Japanese person, I assure you it is up-do-date
with what is happening in its country.

MATERIALE
Carcasa este dintr-un plastic ultrarezistent, iar
mecanismul din interior este realizat din inox și
crom.

MATERIALS
Its frame is made of highly resistant plastic,
and its inside mechanism is made of stainless
steel and chromium.

DIMENSIUNI
1,20 m (înălțime), 27 kilograme

DIMENSIONS
1,20 m (high), 27 kilograms

ASPECT
Din punctul meu de vedere, roboții trebuie să
aibă un aspect digital, chiar dacă anumite părți
componente sunt inspirate din corpul uman.

APPEARANCE
In my opinion, robots should have a digital
aspect, even if certain component parts are
inspired by the human body. Just because they
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Doar pentru că sunt compuși din metal nu
înseamnă că nu ne putem atașa de ei (roboții
umani sunt destul de... înfricoșători).

are made of metal doesn’t mean we can get
attached to them (human-like robots are
quite… scary).

COMPORTAMENT ȘI PERSONALITATE
Robotul meu nu își poate schimba aspectul fizic,
dar își poate schimba personalitatea și modul de
a gândi în funcție de dorințele stăpânului (ex.
stăpânului îi place personajul X, iar robotul va
deveni varianta digitală a personajului, își va
schimba numele și personalitatea).
Are o fire comunicativă și glumeață, dar în
secret se așteaptă să îl iei în serios.
Kokichi are o personalitate „colorată”, care
poate exprima multe sentimente. Acesta oferă
câteva indicii cu privire la starea sa sufletească.
Display-ul - care este și fața robotului sugerează reacția corespunzătoare emoției
trăite.

BEHAVIOUR AND PERSONALITY
My robot cannot change its physical aspect,
but it can change its personality and its way of
thinking depending on the owner’s wishes (for
example, its owner likes the character X, and
the robot will become a digitalized version of
that character, it will change its name and
personality).
It is communicative and make jokes, but it
secretly expects you to take it seriously.
Kokichi has a “colourful” personality and can
express many feelings. It offers a few clues as
to its emotional state. Its display – which is also
the robot’s face – depicts the reaction related
to the emotion it experiences.

STATUT
Kokichi este un prieten, fiind un robot
emoțional, cu care empatizez foarte ușor.
Este un robot destinat persoanelor care își
doresc companie.

STATUS
Kokichi is a friend, as it is a robot with feelings,
with which I empathize very easily.
It is a robot designed for people who wish for
company.

FUNCȚII
Pentru mine:
Este un robot inteligent (poate să mă ajute la
teme). Dacă îl rogi frumos, poate să îți aducă
mâncarea. Are o bază de date în care își

FUNCTIONS
For me:
It is an intelligent robot (it can help me with
homework). If you ask it nicely, it can bring you
food. It has a database where it stores the
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stochează informațiile cele mai importante
despre stăpân. Poate să îți păzească locuința.
Pentru o persoană vârstnică:
Să îi țină companie, să sune apropiații, să le
aducă mâncarea la pat, să îndeplinească diferite
activități casnice.

most important information about its owner. It
can guard your home.
For an elder:
It should keep them company, call loved ones,
bring them food in bed, perform various tasks
around the house.

SIMȚURI
Poate să vadă pe întuneric și să te recunoască.
Reușește să perceapă chiar și ultrasunetele, așa
că te poate auzi oriunde te vei afla în locuință.
Mirosul este foarte dezvoltat, așa că poate să te
recunoască după miros. Cât despre mirosurile
necunoscute, acesta va căuta pe internet
răspunsul de care va avea nevoie. Kokichi poate
să mănânce asemenea unui om, ca să vă țină
companie. Surprinzător, bateria i se încarcă în
timp ce face acest lucru, dar nu recomand să îl
hrăniți zilnic. Cea mai bună hrană pentru el este
totuși cea produsă de încărcător. Poate să
pipăie diferite obiecte și să le recunoască fără să
se uite la acestea. Cât despre lichide, Kokichi
este rezistent la apă, deci nu aveți de ce să vă
temeți dacă îl va ploua puțin.

SENSES
It can see in the dark and recognize you. It even
manages to sense ultrasounds, so it can hear
you wherever you are in your home. Its sense
of smell is well-developed, so it can also
recognize you by your smell. As for unknown
smells, it will search the internet for the
answer it needs. Kokichi can eat like a human,
so that it keeps you company. Surprisingly, its
battery charges as it does so, but I don’t
recommend feeding it daily. The best food for
it is still the one provided by its charger. It can
feel various objects and recognize them
without looking at them. As for liquids, Kokichi
is waterproof, so you don’t have to worry if it
stands in the rain for a bit.

O ZI DIN VIAȚA LUI KOKICHI OMA
Se pare că începe o nouă zi din viața mea. Este
timpul să le prepar stăpânilor ceva de mâncare.
Mereu mă trezesc mai devreme decât aceștia
pentru a le pregăti micul dejun. Nu îmi place să
gătesc, dar îmi place când sunt apreciat de
stăpânii mei. Mâncarea este gata! E delicioasă,

A DAY IN THE LIFE OF KOKICHI OMA
It seems another day in my life is beginning. It
is time to prepare some food for my owners. I
always wake up before they do to make them
breakfast. I don’t like cooking, but I like being
appreciated by my owners. The food is ready!
It’s delicious, I’m sure, because I tasted it. Now
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sunt sigur, pentru că am gustat din ea. Acum
stăpânii mei sunt fericiți și mie îmi place să
trăiesc într-o lume plină de zâmbete. Orele trec
încet. M-am cam plictisit... dar nu e nimic! O pot
ajuta pe prietena mea Miu (aka, copilul
stăpânilor mei) la rezolvarea temelor. Nu îmi
prea place biologia, dar trebuie să îmi
îndeplinesc atribuțiile. Am rămas singur acasă
cu Miu și trebuie să am grijă de ea și de casă
până mâine dimineață. Kein Problem! Am
comandat deja mâncare și acum pot avea grijă
de grădină. Pot să îi țin companie prietenei mele
și să ne uităm amândoi la anime-ul nostru
preferat. Am și un personaj preferat, dar vă las
pe voi să îl ghiciți. Ziua s-a cam terminat și acum
pot să mă duc la culcare. Mai vorbesc puțin cu
Miu și îi sting lumina. Viața unui robot social nu
e rea deloc!

my owners are happy and I like living in a world
full of smiles. The hours go by slowly. I’m a little
bored… but no problem! I can help my friend,
Miu (aka, my owner’s child) with her
homework. I don’t really like biology, but I have
to fulfil my purpose. I am home alone with Miu
and I have to take care of her and the house
until tomorrow morning. Kein Problem! I
already ordered food and now I can take care
of the garden. I can keep my friend company
and we can both watch our favourite anime. I
have a favourite character, too, but I’ll let you
guess who it is. The day is almost over and now
I can go to bed. I talk to Miu for a bit and turn
off the light. The life of a social robot isn’t bad
at all!
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ROBOȚI IMAGINAȚI DE ADULȚI
ROBOTS IMAGINED BY ADULTS
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FRIEND
Designer: Raluca Buzea

Desen de Gabriela Enache pe baza descrierii./Drawing by Gabriela Enache based on description.
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Da.

Yes.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Da, ca să poată spune o vorbă bună când simte o
lacrimă sau că persoana transpiră și să poată
întreba „de ce”.

Yes, so that it can say a kind word when it
senses tears, or it senses that the person is
sweating, so that it can ask ‘why’.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Esențiale:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive tehnologice (ex. telefon, Internet,
televizor, încălzire, aer condiționat, alte
dispozitive casnice, control lumini
inteligente etc.)
- socializare cu robotul (robot de companie)
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)
- informare/documentare
- sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru
exerciții fizice; monitorizare activitate
fizică, ritm cardiac, raportare către medic, terapie etc.)
- ajutor în situații de urgență (ex. să
detecteze căderea, să apeleze pe cineva
dacă persoanei îi e rău etc.)

Essential:
to facilitate the use of other technological
devices (e.g. telephone, Internet, TV, heating,
air conditioning, other appliances, intelligent
lighting control, etc.)
socializing with the robot (companion robot)
household chores (including gardening)
information/documentation
health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and heart
rate, reporting to the doctor, robot for therapy,
etc.)
help in emergency situations (e.g. fall
detection, call somebody if the person is sick,
etc.)
Important, but not essential:
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Important, dar nu esențial:
- divertisment (persoana poate asculta
muzică, se poate uita la filme sau la
spectacole difuzate direct de robot etc.)
Deloc important:
- să faciliteze interacțiunea cu alți oameni
(robotul ca însoțitor în vizite, în excursii;
robotul conducător de jocuri sociale etc.)

entertainment (the person can listen to music,
watch films or shows streamed by the robot,
etc.)
Not at all important:
to facilitate interaction with other people (the
robot as companion during visits, walks or
trips; the robot as master of ceremonies for
social games, etc.)

Alte funcții:
Să țină un calendar virtual cu programările la
medic, regimul alimentar (vârstnicii uită să
mănânce), să [ajute persoana vârstnică să] își ia
medicamentele, să citească apometrele, să
plătească facturile poate chiar online. Aș vrea să
poată să învețe, să acumuleze informații
transmise de vârstnic și să i le redea la nevoie.
Rețete de mâncare, de exemplu, sau să rețină
povești din viața vârstnicului și apoi să i le
repovestească. Să poată memora fotografii și să
le redea cu explicații.

Other functions:
To keep a virtual calendar of medical
appointments, food regime (the elderly forget
to eat), to [help the elderly to] take their
medication, to read the watermeter, to pay
bills even online. I would like it to be able to
learn, to accumulate information provided by
the elderly person and feed them back to the
person back when needed. It should be able to
store photos to its memory and show them
afterwards accompanied by explanation.

GENUL

GENDER

Neutru. Genul robotului poate fi ajustat prin
programare în funcție de preferința vârstnicilor
(ce voce își doresc să audă).

Neutral. The robot’s gender can be adjusted
through programming, depending on the
elders’ preference (what voice they want to
hear).
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CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

Fără etnie. Neutru. Caracteristicile etnice nu pot
fi ajustate odată ce robotul a fost construit.
Motivul: nu consider important acest aspect
pentru persoanele vârstnice.

No ethnicity. Neutral. Ethnic traits cannot be
adjusted once the robot was built. Reason: I
don’t find that this aspect is important for
elders.

ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 6
ANIMAL - 6
PLANTĂ – 1
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 2
ALT OBIECT – 2

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical),
how much does the robot resemble the
following elements:
HUMAN – 6
ANIMAL – 6
PLANT – 1
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 2
ANOTHER OBJECT – 2

De preferat om sau animal pentru a putea crea o
relație cu acesta cât mai apropiată de realitate.
Este cel puțin ciudat să vorbești cu o plantă și ea
să îți răspundă.
Corpul robotului: cap, ochi, nas, gură, gât, tors,
roți, brațe, mâini cu degete.
Nu poartă îmbrăcăminte, dar carcasa lui dă
senzația că ar purta.
Dimensiuni: între 1 m și 1,5 m și în jur de 20 kg.
Robotul se mișcă pe roți.
Ajustabilitatea aspectului: ar putea sa fie
remodelat ca un Transformer în funcție de
preferințele vârstnicului.

Preferably a human or an animal, in order to
create with it a relationship as close to reality
as possible. It is at least weird to talk to a plant
and have the plant talk back to you.
The robot’s body: head, eyes, nose, mouth,
neck, torso, wheels, arms, hands with fingers.
It does not wear clothes, but its case conveys
the impression that it wears clothes.
Dimensions: between 1 m and 1.5 m and
around 20 kg.
The robot moves on wheels.
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Adjustability of the appearance: it could be
remodelled like a Transformer, depending on
the elder’s preference.

VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Robotul este tânăr, astfel încât să îi ofere
încredere vârstnicului în ceea ce spune și totuși
să îi poată readuce tinerețea măcar virtual.

The robot is young, so that it makes the elder
be confident about what it says and, at the
same time, be able to bring back youth for him,
at least virtually.

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 5
SANGVINIC – 7
FLEGMATIC – 5
MELANCOLIC – 6

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
is the robot’s temperament?
CHOLERIC – 5
SANGUINE – 7
PHLEGMATIC – 5
MELANCHOLIC – 6

Da, mi-ar plăcea aceleași caracteristici
temperamentale la un îngrijitor uman. Un adult
sangvinic și melancolic va reuși să fie ferm dar
empatic în același timp.

Yes, I would like the same temperament
characteristics in a human caretaker. A
sanguine and melancholic adult will manage to
be firm, but at the same time empathetic.

PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
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NARCISIST – 1
ALTRUIST – 9
INTROVERTIT – 1
EXTRAVERTIT – 8
PERFECȚIONIST – 7

NARCISSISTIC – 1
ALTRUISTIC – 9
INTROVERTED – 1
EXTROVERTED – 8
PERFECTIONIST – 7

Vârsta psihologică, nivelul de înțelegere,
temperamentul și personalitatea robotului sunt
ajustabile. Robotul se poate ajusta singur prin
învățare în timpul interacțiunii cu utilizatorul.

The robot’s psychological age, level of
understanding, temperament and personality
can be adjusted. The robot can self-adjust by
learning while interacting with the user.

COMUNICAREA OM-ROBOT

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION

Robotul e controlat de om:
- prin comenzi vocale
- prin gesturi/mișcări fizice pe care știe să
le interpreteze.
Robotul comunică, la rândul său, cu omul:
- prin limbaj articulat
- prin gesturi/limbaj non-verbal (inclusiv
limbaj mimico-gestual pentru persoanele
hipoacuzice).
E de preferat ca robotul să aibă vocea unui
membru din familie la alegere.

The robot is controlled by humans:
- through voice command
- through gestures/physical movements
that the robot knows how to interpret.
The robot, in turn, communicates with humans
via:
- articulated language
- gestures / non-verbal language (including
sign language for people with hearing
problems).
Preferably, the robot will have the voice of a
chosen family member.

REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Regulile robotului în raport cu omul:
The robot’s rules in relation to the human:
Nu jignește niciodată, respectă ce i se cere, nu Never offends; respects what is requested from
face nici mai mult nici mai puțin.
it; it doesn’t do more, and it doesn’t do less.
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Regulile omului în raport cu robotul:
Nu îl lovește, nu îl zgâlțâie, nu îl udă.

STATUTUL ROBOTULUI

The human’s rules in relation to the robot:
Does not hit it, does not shake it, does not get it
wet.
ROBOT STATUS

Robotul este proprietatea unei companii private. The robot is property of a private company.
Robotul este un prieten.
The robot is a friend.

OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Robotul NU poate fi oprit și pornit oricând
dorește omul.

The robot CANNOT be turned on and off
whenever humans want.

O ZI DIN VIAȚA LUI FRIEND

A DAY IN THE LIFE OF FRIEND

Sunt un prieten care nu pleacă de lângă tine și cu
care iți poți petrece zilele bune și rele. Pot fi
medicul tău, ajutorul de bucătar, partenerul de
jocuri sau de povești, memoria ta atunci când cea
reală mai dă rateuri, ajutorul tău în gospodărie.
Ca să nu mai ai zile în care nu ai cu cine schimba
o vorba, eu sunt aici. Pot învăța și sunt convins ca
ai atâtea sa îmi povestești. Tot ce mă înveți le pot
transmite copiilor și nepoților tăi atunci când tu
vei decide.

I am a friend who doesn’t leave your side, a
friend you can spend your good days and your
bad days with. I can be your doctor, your helper
cook, your partner in games and stories, your
memory when your real memory fails, your
helper in the house. So that you no longer have
any days when there is no one to talk with, I am
here. I can learn, and I am sure you have so
much to tell me. Everything you teach me, I can
pass it on to your children and grandchildren,
when you will decide it.
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PIKI
Designer: Elena Căpățînă

Reproduceri de Gabriela Enache după referințele vizuale oferite de Elena Căpățînă./Reproductions by Gabriela Enache
after the visual references sent by Elena Căpățînă.
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Da.

Yes.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Nu. Robotul are doar o structura: structura fizică.
Senzațiile, emoțiile, țin de alte structuri specifice
omului, specifice tuturor sistemelor vii (care au
viață). Sunt corpuri emoționale, corpuri mentale
etc. care învelesc sufletul. Iar sufletul nu poate fi
pus de om în robot. Oricâte eforturi s-ar face, un
robot va fi lipsit de compasiune, de iubire. Fiind
lipsit de structuri care să recepționeze, nu va
simți și nici nu va putea dărui.

No. The robot has one structure only: physical
structure. Sensations, emotions have to do
with other structures, specific to humans,
specific to all living systems (systems that have
life). There are emotional bodies, mental
bodies, etc. which are wrapped around the
soul. And humans cannot place soul in a robot.
No matter the efforts, a robot will lack
compassion and love. Since it lacks any
receiving structures, it will not feel, and it will
not be able to give.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Esențiale:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive tehnologice (ex. telefon, Internet,
televizor, încălzire, aer condiționat, alte
dispozitive casnice, control lumini
inteligente etc.)
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)
- informare/documentare
-

Essential:
to facilitate the use of other technological
devices (e.g. telephone, Internet, TV, heating,
air conditioning, other appliances, intelligent
lighting control, etc.)
household chores (including gardening)
information/documentation
help in emergency situations (e.g. fall
detection, call somebody if the person is sick,
etc.)
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-

ajutor în situații de urgență (ex. să
detecteze căderea, să apeleze pe cineva
dacă persoanei îi e rău etc.)
-

Importante, dar nu esențiale:
- divertisment (persoana poate asculta muzică, se poate uita la filme sau la
spectacole difuzate direct de robot etc.)
- sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru
exerciții fizice; monitorizare activitate
fizică, ritm cardiac, raportare către
medic, terapie etc.)
Importanță minoră:
- să faciliteze interacțiunea cu alți oameni
(robotul ca însoțitor în vizite, în excursii; robotul conducător de jocuri sociale etc.)
- socializare cu robotul (robot de companie)
Alte funcții:
- se poate deplasa prin locuință pe baza
sistemului de rulare propriu
- se poate deplasa între diferite locații
folosind un vehicul special, cu cabina
acoperită, prevăzută cu hartă interactivă
la bord
- poate merge singur la cumpărături și
transporta coșul în loc special amenajat
pe vehiculul de transport

Important, but not essential:
entertainment (the person can listen to music,
watch films or shows streamed by the robot,
etc.)
health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and heart
rate, reporting to the doctor, robot for therapy,
etc.)
Minor importance:
to facilitate interaction with other people (the
robot as companion during visits, walks or
trips; the robot as master of ceremonies for
social games, etc.)
socializing with the robot (companion robot)
Other functions:
it can roam around the house based on its own
running system
it can move between locations using a special
vehicle, with covered cab and an interactive
map on board
it can go shopping on its own and carry the
shopping bag in the specially assigned slot
inside the transportation vehicle
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GENUL

GENDER

Neutru - pentru ca orice persoană să
conștientizeze întotdeauna că robotul este doar
un obiect creat de om, programat de om și
limitat (cu puține grade de libertate). Genul nu
poate fi schimbat odată ce robotul a fost
construit.

Neutral - so that any person can always be
aware that the robot is merely an object
created by humans, programmed by humans,
and limited (having a limited level of freedom).
The gender cannot be changed once the robot
was built.

CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

Neutru. Nu poate fi ajustat din acest punct de
vedere odată ce a fost construit.
De ce robotul nu e ajustabil:
1. Pentru că nu este important pentru o
persoană vârstnică. Dacă îi este necesar un
robot, cu siguranță nu o mai preocupă aspectul
fizic (nici chiar propriul aspect). În plus, este un
robot util, nu un robot care să țină pasul cu
„moda”.
2. Ar fi cheltuieli suplimentare inutile (timp și
bani)
3. Obișnuința - o persoană vârstnică este, de
regulă, mai conservatoare.
4. O persoană vârstnică, deși reușește să învețe
să interacționeze cu robotul, nu va fi preocupată
de ajustarea caracteristicilor acestuia în timpul
interacțiunii.

Neutral. This aspect cannot be adjusted once
the robot was built.
Why the robot is not adjustable:
1. Because that is not important for an elder.
If an elder needs a robot, they are definitely no
longer concerned with physical appearance
(not even with their own appearance). In
addition, it is a useful robot, not a robot that
stays
“trendy”.
2. That would imply useless additional
expenses
(time
and
money)
3. Habit - as a rule, elders are more
conservative.
4. Although they manage to learn how to
interact with the robot, elders will not be
concerned with adjusting the robot’s
characteristics during the interaction.
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ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 4
ANIMAL - 2
PLANTĂ – 0
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 4
ALT OBIECT – 1

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical),
how much does the robot resemble the
following elements:
HUMAN – 4
ANIMAL – 2
PLANT – 0
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 4
ANOTHER OBJECT – 1

1. Poate semăna doar cu un cap de om (cubic,
paralelilpipedic), cu ochi, gură, nas
2. Poate fi asemenea unui cățel.
3. Este dificil să „ambalezi” într-o plantă
circuite, plăci electronice, fire... și apoi să
comunici cu planta. Preferi sa vorbești cu o
planta vie care sesizează iubirea ta; la fel și cu
un animal.
Un robot trebuie tratat ca atare: un dispozitiv
performant - învățat, programat de un om, care
îi poate da anumite comenzi și el să le execute.
Nu este un sistem viu! Natura ne oferă o mulțime
de modele care au inteligență proprie,
frumusețe și viață. Oamenii accepta ușor pentru
companie o ființă vie. Mai ales seniorii.
Corpul robotului: cap, ochi, nas, gură, gât, roți.
Îmbrăcăminte: nu poartă, dar carcasa robotului
dă senzația că acesta ar purta îmbrăcăminte.
Dimensiuni: L=40 cm, l=20 cm, h=75 cm,
masa=5 kg.

1. It can only resemble a human head (cuboid,
parallelepiped), with eyes, mouth, nose
2. It can resemble a dog.
3. It is difficult to “pack” circuits, electronic
plates, wires... into a plant and then
communicate with the plant. You would
rather talk to a living plant that can pick your
love; same for an animal.
A robot must be treated as such: a highly
performing device - taught, programmed by
humans, who can input some commands that
the robot would execute. It is not a living
system! Nature offers a multitude of models
that have their own intelligence, beauty, and
life. People easily accept a living being as a
companion. Especially elders.
The robot’s body: head, eyes, nose, mouth,
neck, wheels.
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Robotul se mișcă teleghidat, prin comandă de la
distanță. Poate utiliza și un vehicul personalizat
pentru transport și deplasare între destinații
diferite.
Aspectul robotului NU e ajustabil.

Clothing: it doesn’t wear any, but the robot’s
case conveys the impression that it wears
clothes.
Dimensions: L=40 cm, W=20 cm, H=75 cm,
weight=5 kg.
The robot moves by being guided remotely. It
can use a customised vehicle for transport and
to move between different destinations.
The robot’s appearance is NOT adjustable.

VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Imposibil de măsurat în termeni umani. Este un
obiect, nu un om.

Impossible to measure in human terms. It is an
object, not a human.

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 0
SANGVINIC – 0
FLEGMATIC – 0
MELANCOLIC – 0
Prefer ca dispozitivele să nu aibă caracteristici
temperamentale.

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
is the robot’s temperament?
CHOLERIC – 0
SANGUINE – 0
PHLEGMATIC – 0
MELANCHOLIC – 0
I prefer devices have no temperamental
characterstics.

PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
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NARCISIST – 0
ALTRUIST – 0
INTROVERTIT – 0
EXTRAVERTIT – 0
PERFECȚIONIST – 0

NARCISSISTIC – 0
ALTRUISTIC – 0
INTROVERTED – 0
EXTROVERTED – 0
PERFECTIONIST – 0

Trăsăturile robotului nu pot fi schimbate odată
ce acesta a fost construit.

The robot’s characteristics cannot be changed
once built.

COMUNICAREA OM-ROBOT

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION

Robotul poate fi controlat de om:
- ca o tabletă sau un smartphone, apăsând sau scriind pe un ecran
- prin comenzi vocale
- prin comenzi de la distanță pe bază de mesaje.
Robotul comunică, la rândul său, cu omul:
- prin limbaj articulat
- prin text afișat pe un ecran.
Robotul silabisește.

The robot is controlled by humans:
like a smartphone or tablet, by pressing or
writing on a screen
through voice command
through remote command based on messages.
The robot communicates with humans:
via articulated language
via text displayed on a screen
The robot syllables (it speaks by dividing words
into syllables).

REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Reguli pentru robot în raport cu omul:
Robotul trebuie să respecte programul transmis
de programator în ordinea priorităților.

The robot’s rules in relation to the human:
The robot must comply with the program sent
by the programmer, according to the order of
priorities.

Reguli pentru om în raport cu robotul:
- curățarea robotului cu substanțe speciale

The human’s rules in relation to the robot:
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-

întreținere periodică
comenzi clare și concise
comenzi de la puține persoane.

-

cleaning the robot using special substances
regular maintenance
clear, concise commands
commands from a limited number of people.

STATUTUL ROBOTULUI

ROBOT STATUS

Robotul e proprietatea unei familii. Poate fi lăsat
moștenire și poate fi împrumutat.
Robotul e doar un dispozitiv inteligent (un
smartphone mai evoluat).

The robot is owned by a family. It can be
transmitted as heritage, and it can be lent.
The robot is just a smart device (a more
evolved smartphone).

OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Robotul poate fi oprit și pornit oricând dorește
omul.

The robot can be turned on and off whenever
humans want.

O ZI DIN VIAȚA LUI PIKI

A DAY IN THE LIFE OF PIKI

Sunt robotul Piki.
Robotesc toată ziua.
Aseară am introdus fisa în priza mea specială și
mi-am încărcat bateriile. Ce relaxat sunt acum!
Pot pleca liniștit la cumpărături. Să văd cu ce
pot fi astăzi de ajutor. Voi deschide fișierul cu
programul zilei de azi, luni 20 aprilie 2040. Am
fost curios încă de ieri sa văd ce voi avea de
făcut. Totuși, este posibil să fie noutăți în cutia
poștală trimise de coordonatorul meu mai

I am Piki, the robot.
I do robot work all day long.
Last night I inserted the coin in my special
socket and charged my batteries. I am so
relaxed now! I can go shopping without
worrying. Let me see what I can do to help
today. I will open the file with the schedule of
today, 20 April 2040. Even yesterday, I was
curious to see what I will have to do.
However, there may be some new things in
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înainte ca eu să mă scot din priză.
Sunt atent la detalii. Văd pâlpâind intermitent
beculețul de la butonul „mesaje noi”. Mesaje
noi - atribuții noi! E foarte bine. O nouă
provocare. Îmi plac provocările!
„Mamaia Leana” este dependentă de mine. Are
probleme la un picior și trebuie să rămână
imobilizată în pat pentru o lună. Ups! Trebuie să
plec la ea. Rutina zilnică s-a dus. Îmi era mai
bine la Familia 007. Aveam un program lejer. Cei
doi copii mici erau acum plecați în vacanță
împreună cu părinții lor. Aveam grijă doar de
Nini, băiatul mai mare, care se pregătește
pentru susținerea primului lui examen. Dar
acum...
Trebuie să văd prioritățile.
Aha! Îi pregătesc micul dejun lui Nini și apoi
merg la cumpărături. Constat ca lista a fost
completată cu produse necesare „Mamaia
Leana”.
E ora 8.
- Ni-ni, mi-cul de-jun e ga-ta! Eu plec la cum-pără-turi!
Mi-a trimis Nini mesaj: a completat lista de
cumpărături. Vor fi ultimele cerințe. Tot ce voi
primi după ora 8.00 va fi stocat și introdus într-o
nouă listă pentru următoarea zi în care va fi
inclus în program „Cumpărături”. Am citit
programul pentru astăzi. Cam complex.
Deocamdată rețin primele două etape:
destinația „magazin” și destinația „Mamaia
Leana”.

the mail, sent by my coordinator before I
unplugged myself.
I pay attention to details. I see the “new
messages” light flickering. New messages new tasks! That’s very good. A new challenge.
I like challenges!
“Grandma Leana” depends on me. She has
problems with one foot and she will have to
be confined to bed for one month. Oops! I
have to go to her. There goes my daily
routine. I was better off with Family 007. My
schedule was light. The two young children
were now away on vacation with their
parents. I was only looking after Nini, the
older boy, who prepares his first exam. But
now...
I have to see what the priorities are.
There they are! I prepare breakfast for Nini
and then I go shopping. I see that the list was
supplemented with “Grandma Leana”
necessary products.
It’s 8 o’clock.
- Ni-ni, break-fast is rea-dy! I go shop-ping!
Nini sent me a message: he added to the
shopping list. These will be the last requests.
Everything that I will receive after 8.00 o’clock
will be stored and entered on a new list for
the next day that will be included in the
“Shopping” program. I read the today’s
schedule. Quite complex. For the moment I
remember the first two steps: destination
“shop” and destination “Grandma Leana”.
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Urc în mașină și plec.
Intru în magazin și constat că este liber. Cam
puțini roboți azi la cumpărături! Poate vin mai
târziu.
Sună alarma! Citesc mesajul: „grăbește-te!”.
Trec pe pilot automat și cresc viteza. Mă plasez
în fata unui „robot- vânzător” care preia
urgențele și îi transfer datele din lista de
cumpărături. Voi plăti mai mult, dar voi câștiga
timp. Acum voi aștepta liniștit lângă robotul
„încasări” coșul cu produsele comandate.
Am folosit liftul pentru a ajunge mai repede la
mașinuța mea. Am introdus adresa: „Mamaia
Leana” și am ajuns destul de repede la ea. Cu
sacoșa ei de cumpărături într-o „mână”, am
ciocănit ușor la ușă, apoi am folosit codul de
intrare și am deschis forțat ușa.
Am fost detectat de „proprietarul meu Andi”,
fiul „Mamaia Leana”. Mi-a trimis imediat
instrucțiuni. „Pune cumpărăturile pe dulapul
special din bucătărie! Mergi apoi în camera 2!”
Am deschis planul casei. Am mers în camera 2.
Acum Andi a început sa comunice cu Mamaia
Leana pe limba lor, dar privind prin ochii mei
(camere), auzind prin urechile mele (difuzoare)
și vorbind prin gura mea (microfoane).
Foarte rar, Mamaia Leana îmi dădea ordine sau
instrucțiuni cu ce voia să fac. Ea avea timp.
Făcea încet și bine lucrurile de care avea nevoie.
Acum era imobilizată și avea nevoie stringentă
de Piki. Am primit prima comandă. 1. Să-i pun
în priză telefonul. Se descărcase și Andi era în

I get in the car and I leave.
I get in the shop and I see that it’s empty. Not
too many robots shopping today! Maybe they
will come later.
The alarm rings! I read the message: “hurry
up!” I switch on automatic pilot and increase
the speed. I move in front of a “seller-robot”
that takes over the urgent things, and transfer
the data from the shopping list to it. I will pay
more, but I will gain time. Now I will wait
calmly next to the “cashing” robot with the
basket full of the ordered products.
I used the elevator to get to my little car
quicker. I entered the address: “Grandma
Leana” and I got to her quite quickly.
“Holding” her bag of purchased things in one
“hand”, I knocked on the door, then I used the
enter code and forced the door open.
I was detected by “my owner Andi”,
“Grandma Leana”’s son. He immediately sent
me instructions. “Place the shopped items on
the special cabinet in the kitchen! Then go to
room 2!” I opened the plan of the house. I
went to room 2. Now Andi started to
communicate with Grandma Leana in their
language, but looking through my eyes
(cameras), hearing with my ears (speakers)
and speaking through my mouth
(microphones).
Very rarely, Grandma Leana would give me
orders or instructions of what she wanted me
to do. She had time. She did the things she
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imposibilitatea de a lua legătura cu „Mamaia
Leana”.
Apoi comenzile au venit la pachet.
2. Să-i dau apă că suferea de sete.
3. Să-i schimb pampers.
4. Să o ajut să se spele.
5. Să fac ordine în camera 2. Să șterg praful. Să
aspir. Să deschid fereastra... Aici m-am oprit mai
lung. Am auzit-o pe „Mamaia Leana” spunând:
„ce frumos cântă!” Atunci am văzut că niște
vietăți treceau prin fața ochilor mei. Am deschis
programul vietăți și am identificat ”rândunica”.
Atunci am făcut apel la "dorințe robot" și a venit
la mine o rândunica roboțel. Toată ziua am
colaborat cu ea. Zbura prin casă și se așeza pe
umerii mei și pe cap.
Mai târziu, am citit mesajul primit de la Nini. ”Te
iu-besc bu-ni-co!” Am citit un zâmbet pe fața
„Mamaia Leana”. Aș fi vrut sa zâmbesc și eu, dar
zâmbetul meu este controlat de anumite
cuvinte.
Am mai robotit puțin la „Mamaia Leana” și mam întors la casa 007. Am citit următoarele
instrucțiuni trimise de Andi si am continuat
activitățile.
....................
Azi i-am văzut pe toți râzând. Nini a luat
examenul!

needed, slowly and properly. Now she was
confined, and she urgently needed Piki. I
received the first command. 1. Plug her
phone. The battery had ran off, and Andi
could not get in touch with “Grandma Leana”.
Then a package of commands came through.
2. To give her water because she was suffering
thirsty.
3. Change her pampers.
4. Help her wash.
5. Tidy up room 2. Dust. Vacuum. Open the
window... I took some extra time for this. I
heard “Grandma Leana” saying: “they sing so
beautifully!” Then I saw some living things
moving in front of my eyes. I opened the
“living things” program and I identified
“swallow”. Then I called “robot desires” and a
robot swallow came to me. I worked with it
all day long. It would fly around in the house
and sit on my shoulders and head.
Later on I read the message received from
Nini. “I love you grand-ma!” I read smile on
“Grandma Leana”’s face. I would have liked to
smile too, but my smile is controlled by
specific words.
I did some more robot work at “Grandma
Leana”’s and then I went back to house 007. I
read the next instructions sent by Andi and
continued my activities.
....................
Today I saw everyone laughing. Nini passed
his exam!
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Poezia lui Piki

Piki’s Poem

- Robot, roboțelul meu
Mi te-a trimis Dumnezeu?
Dacă-s mic, mă faci tu mare?
Dacă-s slab, mă faci tu tare?
În tot locul mă păzești?
Tu, de rele, mă ferești?

- Robot, oh, my dear friend,
Have you here by God been sent?
If I’m small, you make me big?
If I’m weak, you make me strong?
You protect me all the way?
Keep me out of all harm’s way?

- Sunt robot creat de tine
Rulez programul din mine,
De minte de om creat
Făr' să știu cin' te-a-nvățat.

- I am robot, your creation,
I run programs in my station,
Human mind created me,
Taught by whom - oh, that beats me.

Că ai uitat, din păcate,
Lucrările adevărate.
Tot cauți să construiești
Fără să știi cine ești.

You forgot and lost the view
Of those true works that you once knew.
Seeking just to build and make Who you are is now just fake.

Si mai cauți tu ceva:
Să te-asculte cineva!
Suferi că ești neglijat,
Vrei să fii îmbrățișat,

And there’s more you would like, too:
Someone to listen to you!
You suffer and feel neglected,
You want to feel loved, connected,

Vrei avere, vrei bănet,
Vrei un suflet de poet ...
Dar toate-s, acum, în tine!
Când le descoperi... e bine!

You want wealth and you want money,
Your words to be smooth like honey...
But it’s all inside you, now!
Just discover it, that’s all!

Ca eu o lacrimă să-ți șterg,
La braț cu tine ca să merg,
Să-ți răspund la întrebări,

For your tears to wipe I can’t,
Walk along with you I can’t,
Soothe your questions, wipe your tears,
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Să privesc în patru zări,

Search across the longest years,

Să te-ajut când, suferind,
Firul vieții - ai vrea să-ntind,
Râzând, să te molipsesc,
Ca în ochii tăi să cresc,

Ease your suffering and pain,
Make your life not go in vain,
Laugh and make you laugh again For me all those things to do,

Ar trebui să cerceteze,
Ani întregi și să lucreze
Mii de oameni la un loc.
Tu să crezi că-i doar un joc

It would take thousands of “you”
And a lot of years of work
All together - loads of work!
You’d believe it’s just a game

Pe care-l cumperi când ai bani.
Și-apoi... Mă schimbi după doi ani
Că un nou robot apare
Si-l vrei repede-n dotare.

That you’d buy, and then
Exclaim... It’s too old now, I want new,
The new robot, the new game,
All for me now, all that fame.

Sunt convins când povestesc.
Mie mi-e greu să iubesc!
Suflet poți să-mi dăruiești?
Tu ești om. Poți să iubești!

I tell you - and it’s all real,
What I can’t is, love to feel!
Can you make me have a soul?
You are human. You can love!
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Desen de Gabriela Enache pe baza descrierii./Drawing by Gabriela Enache based on description.
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Da.

Yes.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Da, pentru a putea să înlocuiască o persoană.

Yes, to be able to replace a person.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Esențiale:
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)
- sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru
exerciții fizice; monitorizare activitate
fizică, ritm cardiac, raportare către
medic, terapie etc.)
- ajutor în situații de urgență (ex. să
detecteze căderea, să apeleze pe cineva
dacă persoanei îi e rău etc.)

Essential:
household chores (including gardening)
health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and heart
rate, reporting to the doctor, robot for therapy,
etc.)
help in emergency situations (e.g. fall
detection, call somebody if the person is sick,
etc.)

Important, dar nu esențial:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive
tehnologice (ex. telefon, Internet,
televizor, încălzire, aer condiționat, alte
dispozitive casnice, control lumini
inteligente etc.)
- să faciliteze interacțiunea cu alți oameni
(robotul ca însoțitor în vizite, în excursii;
robotul conducător de jocuri sociale etc.)

Important, but not essential:
to facilitate the use of other technological
devices (e.g. telephone, Internet, TV, heating,
air conditioning, other appliances, intelligent
lighting control, etc.)
to facilitate interaction with other people
(the robot as companion during visits, walks or
trips; the robot as master of ceremonies for
social games, etc.)
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-

socializare cu robotul (robot de
companie)
divertisment (persoana poate asculta
muzică, se poate uita la filme sau la
spectacole difuzate direct de robot etc.)
informare/documentare

socializing with the robot (companion
robot)
entertainment (the person can listen to
music, watch films or shows streamed by the
robot, etc.)
information/documentation

Alte funcții: administrarea tratamentului,
asistență nevoi esențiale (mâncat, spălat...)

Other functions: treatment administration,
assistance with essential needs (eating,
personal hygene...)

GENUL

GENDER

Neutru, pentru că nu este o persoană. Genul nu
poate fi schimbat odată ce robotul a fost
construit.

Neutral, because it is not a person. The gender
cannot be changed once the robot was built.

CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

Neutru din punct de vedere etnic. Caracteristicile
etnice nu pot fi schimbate odată ce robotul a fost
construit.

Ethnically neutral. Ethnic traits cannot be
changed once the robot was built.

ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 7
ANIMAL - 0

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical),
how much does the robot resemble the
following elements:
HUMAN – 7

-
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PLANTĂ – 0
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 0
ALT OBIECT – 0
Robotul seamănă cu un om obișnuit pentru iluzia
că mă ajută un om.
Corpul robotului: cap, ochi, nas, gură, gât, tors,
picioare, brațe, mâini cu degete.
Nu poartă îmbrăcăminte, dar carcasa lui dă
senzația că ar purta.
Dimensiuni: 1.5 m, proporționat ca un copil.
Robotul se mișcă precum un om.
Aspectul robotului nu este ajustabil.

ANIMAL – 0
PLANT – 0
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 0
ANOTHER OBJECT – 0
The robot resembles an ordinary human for
the illusion that I am assisted by a human.
The robot’s body: head, eyes, nose, mouth,
neck, torso, feet, arms, hands with fingers.
It does not wear clothes, but its case conveys
the impression that it wears clothes.
Dimensions: 1.5 m, with the proportions of a
child.
The robot moves like a human.
The robot’s appearance is not adjustable.

VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Tânăr. Fiind tânăr, mă mobilizează.

Young. As it is young, it mobilises me.

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 3
SANGVINIC – 8
FLEGMATIC – 4
MELANCOLIC – 7
Da, mi-ar plăcea aceleași caracteristici
temperamentale la un îngrijitor uman.

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
is the robot’s temperament?
CHOLERIC – 3
SANGUINE – 8
PHLEGMATIC – 4
MELANCHOLIC – 7
Yes, I would like the same temperament
characteristics in a human caregiver.
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PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?
NARCISIST – 2
ALTRUIST – 8
INTROVERTIT – 4
EXTRAVERTIT – 8
PERFECȚIONIST – 8

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
NARCISSISTIC – 2
ALTRUISTIC – 8
INTROVERTED – 4
EXTROVERTED – 8
PERFECTIONIST – 8

Vârsta psihologică, nivelul de înțelegere,
temperamentul și personalitatea robotului pot fi
ajustate
prin comenzile
explicite
ale
utilizatorului.

The robot’s psychological age, level of
understanding, temperament and personality
can be adjusted through the user’s explicit
command.

COMUNICAREA OM-ROBOT

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION

Robotul e controlat de om:
- prin comenzi vocale
- prin gesturi/mișcări fizice pe care robotul știe să le interpreteze
- cu puterea gândului (interfață creier- calculator/robot).
Robotul comunică, la rândul său, cu omul:
- prin limbaj articulat
- prin gesturi/limbaj non-verbal (inclusiv limbaj mimico-gestual pentru persoanele
hipoacuzice)
- prin interfața sa cu creierul uman („în
gând”).
Vocea robotului: timbru cald, de femeie.

The robot is controlled by humans:
through voice command
through gestures/physical movements that the
robot knows how to interpret
via brainwaves (brain-computer interface)
The robot, in turn, communicates with humans
via:
articulated language
gestures / non-verbal language (including sign
language for people with hearing problems)
its interface with the human brain (through
"thoughts"/brainwaves).
The robot’s voice: warm timbre of a female.
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REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Regulile robotului în raport cu omul:
Familiar, apropiat, politicos.

The robot’s rules in relation to the human:
Familiar, friendly, polite.

Regulile omului în raport cu robotul:
Nicio regulă pentru oameni.

The human’s rules in relation to the robot:
No rule for humans.

STATUTUL ROBOTULUI

ROBOT STATUS

Robotul este proprietatea unei persoane.
El este doar un dispozitiv inteligent (un
smartphone mai evoluat).

The robot is a person’s property.
It is just a smart device (a more evolved
smartphone).

OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Robotul poate fi oprit și pornit oricând dorește
omul.

The robot can be turned on and off whenever
humans want.

O ZI DIN VIAȚA SANDREI

A DAY IN THE LIFE OF SANDRA

M-am reactivat la ora 7, am servit stăpânului
micul dejun, tratamentul și apoi l-am ajutat cu
gimnastica de dimineață. Acum se uită la filmul
pe care i l-am ales. Probabil urmează să-l însoțesc
la plimbarea prin grădină mai încolo. După ce-i
servesc masa de prânz ne vom dezactiva pentru
odihna de după.

I got reactivated at 7 o’clock, I served breakfast
to my master, his treatment, and then morning
gymnastics. Now he watches the movie I
picked for him. Later I will probably accompany
him on his walk in the garden. After I serve him
lunch, we will probably deactivate for the afterlunch rest.
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Da.

Yes.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Da, ca să mă ajute mai bine.

Yes, to help me better.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Esențiale:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive
tehnologice (ex. telefon, Internet,
televizor, încălzire, aer condiționat, alte
dispozitive casnice, control lumini
inteligente etc.)
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)
- sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru
exerciții fizice; monitorizare activitate
fizică, ritm cardiac, raportare către
medic, terapie etc.)
- ajutor în situații de urgență (ex. să
detecteze căderea, să apeleze pe cineva
dacă persoanei îi e rău etc.)

Essential:
- to facilitate the use of other
technological devices (e.g. telephone,
Internet, TV, heating, air conditioning,
other appliances, intelligent lighting
control, etc.)
- household chores (including gardening)
- health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and
heart rate, reporting to the doctor, robot
for therapy, etc.)
- help in emergency situations (e.g. fall
detection, call somebody if the person is
sick, etc.)

Important, dar nu esențial:
- socializare cu robotul
companie)

(robot

de

Important, but not essential:
- socializing with the robot (companion
robot)
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Importanță minoră:
- să faciliteze interacțiunea cu alți oameni
(robotul ca însoțitor în vizite, în excursii;
robotul conducător de jocuri sociale etc.)
- divertisment (persoana poate asculta
muzică, se poate uita la filme sau la
spectacole difuzate direct de robot etc.)
- informare/documentare

Minor importance:
- to facilitate interaction with other people
(the robot as companion during visits,
walks or trips; the robot as master of
ceremonies for social games, etc.)
- entertainment (the person can listen to
music, watch films or shows streamed by
the robot, etc.)
- information/documentation

GENUL

GENDER

Feminin. Genul nu poate fi schimbat odată ce
robotul a fost construit. Motivul alegerii genului:
femeile au voce plăcută.
Nu este important genul, ci capacitățile pe care
le are.

Female. The gender cannot be changed once
the robot was built. Reason for choosing this
gender: women have a pleasant voice.
What is important is not the gender, but the
robot's qualities.

CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

Nu mă interesează trăsăturile etnice. Acestea nu
pot fi schimbate odată ce robotul a fost construit.

I don’t care about ethnic traits. These cannot be
changed once the robot was built.

ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 5

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical), how
much does the robot resemble the following
elements:
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ANIMAL - 5
PLANTĂ – 1
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 1
ALT OBIECT – 0

HUMAN – 5
ANIMAL – 5
PLANT – 1
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 1
ANOTHER OBJECT – 0

Vocea să fie umană, iar dacă e sa fie animal, să se
asemene cu un câine sau o pisică. Forma umană
sau a unui animal de companie este de
încredere.

The voice should be human, and if it is an
animal, it should resemble a dog or a cat. The
human form or the form of a pet inspires trust.

Corpul robotului: cap, ochi, nas, gură, gât, tors,
picioare, brațe, mâini cu degete, mâini fără
degete, coadă.
Nu poartă îmbrăcăminte, dar carcasa lui dă
senzația că ar purta.
Dimensiuni: apropiate de realitate.
Robotul se mișcă pe picioare.
Aspectul robotului nu este ajustabil.

The robot’s body: head, eyes, nose, mouth,
neck, torso, feet, arms, hands with fingers,
hands without fingers, tail.
It does not wear clothes, but its case conveys
the impression that it wears clothes.
Dimensions: close to reality.
The robot moves on its feet.
The robot’s appearance is not adjustable.

VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Tânăr. 20 ani este cea mai frumoasă vârstă.

Young. The most beautiful age is 20.

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 1
SANGVINIC – 8
FLEGMATIC – 5

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
is the robot’s temperament?
CHOLERIC – 1
SANGUINE – 8
PHLEGMATIC – 5
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MELANCOLIC – 5

MELANCHOLIC – 5

Da, mi-ar plăcea aceleași caracteristici
temperamentale la un îngrijitor uman.

Yes, I would like the same temperament
characteristics in a human caregiver.

PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?
NARCISIST – 3
ALTRUIST – 8
INTROVERTIT – 7
EXTRAVERTIT – 3
PERFECȚIONIST – 8

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
NARCISSISTIC – 3
ALTRUISTIC – 8
INTROVERTED – 7
EXTROVERTED – 3
PERFECTIONIST – 8

Vârsta psihologică, nivelul de înțelegere,
temperamentul și personalitatea robotului nu
pot fi schimbate odată ce robotul a fost construit.

The robot’s psychological age, level of
understanding, temperament and personality
cannot be changed once the robot is built.

COMUNICAREA OM-ROBOT

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION

Robotul e controlat de om prin comenzi vocale.
Robotul comunică, la rândul său, cu omul prin
limbaj articulat.
Vocea robotului este umană (de femeie).

The robot is controlled by humans through
voice command.
The robot, in turn, communicates with humans
via articulated language.
The robot’s voice is human-like (that of a
woman).
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REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Regulile robotului în raport cu omul:
Să fie familiar.

The robot’s rules in relation to the human:
To be familiar.

Regulile omului în raport cu robotul:
Să fie responsabil și prudent în conversația cu
robotul.

The human’s rules in relation to the robot:
To be responsible and prudent in his/her
conversation with the robot.

STATUTUL ROBOTULUI

ROBOT STATUS

Robotul este proprietatea societății (proprietate
colectivă).
El este doar un dispozitiv inteligent (un
smartphone mai evoluat).

The robot is the society’s property (shared
property).
It is just a smart device (a more evolved
smartphone).

OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Robotul poate fi oprit și pornit oricând dorește
omul.

The robot can be turned on and off whenever
humans want.
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ROBOȚEL
Designer: Gabriela Enache

Desen realizat de Gabriela Enache.
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Nu.

No.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Nu. Dacă nu simte, își poate îndeplini corect
sarcinile pentru care a fost creat, fără să fie
influențat de starea emoțională și fizică a omului
în preajma căruia se află.

No. If it does not feel, it can perform the tasks
it was created for correctly, without being
influenced by the emotional and physical
condition of the person around whom it is.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Esențiale:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive tehnologice (ex. telefon, Internet,
televizor, încălzire, aer condiționat, alte
dispozitive casnice, control lumini
inteligente etc.)
- socializare cu robotul (robot de companie)
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)
- divertisment (persoana poate asculta
muzică, se poate uita la filme sau la spectacole difuzate direct de robot etc.) - informare/documentare
- sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru
exerciții fizice; monitorizare activitate
fizică, ritm cardiac, raportare către
medic, terapie etc.)

Essential:
to facilitate the use of other technological
devices (e.g. telephone, Internet, TV, heating,
air conditioning, other appliances, intelligent
lighting control, etc.)
socializing with the robot (companion robot)
household chores (including gardening)
entertainment (the person can listen to music,
watch films or shows streamed by the robot,
etc.)
information/documentation
health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and heart
rate, reporting to the doctor, robot for therapy,
etc.)
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-

ajutor în situații de urgență (ex. să detecteze căderea, să apeleze pe cineva
dacă persoanei îi e rău etc.)

help in emergency situations (e.g. fall
detection, call somebody if the person is sick,
etc.)

Importanță minoră:
- să faciliteze interacțiunea cu alți oameni (robotul ca însoțitor în vizite, în excursii;
robotul conducător de jocuri sociale etc.)

Minor importance:
to facilitate interaction with other people (the
robot as companion during visits, walks or
trips; the robot as master of ceremonies for
social games, etc.)

Ar fi deosebit de util dacă ar putea îndeplini cele
de mai sus.

It would be extremely useful were it to
accomplish the above tasks.

GENUL

GENDER

Neutru. Nu poate fi schimbat odată ce robotul a
fost construit.
Nu este important genul, ci capacitățile pe care
le are.

Neutral. It cannot be changed once the robot
was built.
What is important is not the gender, but the
robot's qualities.

CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

Fiind neutru din punct de vedere etnic, îi poate fi
util oricărei persoane aflate în dificultate. Nu se
pot face schimbări legate de etnie odată ce
robotul a fost construit pentru a oferi stabilitate
și încredere.

If it is ethnically neutral, then it can be useful to
any person in need. No changes regarding its
ethnicity can be made once the robot was built,
in order to provide stability and trust.
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ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 3
ANIMAL - 0
PLANTĂ – 0
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 2
ALT OBIECT – 0
Arată ca un omuleț drăguț, simpatic, astfel încât
să îi dea omului în preajma căruia se află impresia
că nu este singur, ci alături de un OM.

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical),
how much does the robot resemble the
following elements:
HUMAN – 3
ANIMAL – 0
PLANT – 0
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 2
ANOTHER OBJECT – 0
It looks like a nice, cute little human, to give the
human it assists the impression that she/he is
not alone, but with a HUMAN BEING.

Corpul robotului: cap, ochi, gură, gât, tors,
picioare, brațe, mâini cu degete.
Nu poartă îmbrăcăminte, dar carcasa lui dă
senzația că ar purta.
Dimensiuni: înălțime 1 m, greutate 8 kg.
Robotul se mișcă pe perne de aer atașate
picioarelor pentru deplasare ușoară pe diverse
suprafețe.
Aspect ajustabil: în caz de defectare.

The robot’s body: head, eyes, mouth, neck,
torso, feet, arms, hands with fingers.
It does not wear clothes, but its case conveys
the impression that it wears clothes.
Dimensions: height 1 m, weight 8 kg.
The robot moves on air cushions attached to its
feet, so that it can move easily on various
surfaces.
Adjustable appearance: in case of failure.

VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Tânăr. Oferă optimism....

Young. It makes one optimistic...
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TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 0
SANGVINIC – 0
FLEGMATIC – 0
MELANCOLIC – 0

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
is the robot’s temperament?
CHOLERIC – 0
SANGUINE – 0
PHLEGMATIC – 0
MELANCHOLIC – 0

Întrebare: În cazul unui îngrijitor uman, v-ar
plăcea aceleași caracteristici temperamentale?
Răspuns: Nu. Îngrijitorul uman trebuie să fie plin
de compasiune.

Question: In the case of a human caretaker,
would you like the same temperament traits?
Answer: No. A human caretaker must be
compassionate.

PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?
NARCISIST – 0
ALTRUIST – 0
INTROVERTIT – 0
EXTRAVERTIT – 0
PERFECȚIONIST – 8

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
NARCISSISTIC – 0
ALTRUISTIC – 0
INTROVERTED – 0
EXTROVERTED – 0
PERFECTIONIST – 8

Vârsta psihologică, nivelul de înțelegere,
temperamentul și personalitatea robotului nu
pot fi schimbate odată ce robotul a fost construit.

The robot’s psychological age, level of
understanding, temperament and personality
cannot be changed once the robot is built.
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COMUNICAREA OM-ROBOT

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION

Robotul e controlat de om:
- ca o tabletă sau un smartphone, apăsând sau scriind pe un ecran
- prin comenzi vocale.
Robotul comunică, la rândul său, cu omul:
- prin text afișat pe un ecran
- prin interfața sa cu creierul uman („în gând”).
Robotul scoate sunete muzicale.

The robot is controlled by humans:
like a smartphone or tablet, by touching or
writing on a screen
through voice command.
The robot, in turn, communicates with humans
via:
text displayed on a screen
its interface with the human brain (through
"thoughts"/brainwaves).
The robot makes musical sounds.

REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Regulile robotului în raport cu omul:
Să răspundă prompt solicitărilor.

The robot’s rules in relation to the human:
Respond to requests promptly.

Regulile omului în raport cu robotul:
Să exprime clar solicitările.

The human’s rules in relation to the robot:
Express requests clearly.

STATUTUL ROBOTULUI

ROBOT STATUS

Robotul este proprietatea unei persoane. El are
statutul unui membru al familiei.

The robot is a person’s property. It has the
status of a family member.

OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Robotul poate fi oprit și pornit oricând dorește
omul.

The robot can be turned on and off whenever
humans want.
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ROBOT-PAL
Designer: Ana-Iulia Enache

Desen trimis de Ana-Iulia Enache./Drawing sent by Ana-Iulia Enache.
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Nu.

No.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Nu. Consider că senzațiile fizice și emoțiile sunt
atribute exclusiv umane.

No. I think that physical sensations and
emotions are characteristics that belong solely
to humans.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Esențiale:
- să faciliteze interacțiunea cu alți oameni (robotul ca însoțitor în vizite, în excursii;
robotul conducător de jocuri sociale etc.)
- socializare cu robotul (robot de
companie)
- divertisment (persoana poate asculta muzică, se poate uita la filme sau la
spectacole difuzate direct de robot etc.)
- informare/documentare
- sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru exerciții fizice; monitorizare activitate
fizică, ritm cardiac, raportare către
medic, terapie etc.)
- ajutor în situații de urgență (ex. să detecteze căderea, să apeleze pe cineva
dacă persoanei îi e rău etc.)

Essential:
to facilitate interaction with other people (the
robot as companion during visits, walks or
trips; the robot as master of ceremonies for
social games, etc.)
socializing with the robot (companion robot)
entertainment (the person can listen to music,
watch films or shows streamed by the robot,
etc.)
information/documentation
health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and heart
rate, reporting to the doctor, robot for therapy,
etc.)
help in emergency situations (e.g. fall
detection, call somebody if the person is sick,
etc.)
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Important, dar nu esențial:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive tehnologice (ex. telefon, Internet,
televizor, încălzire, aer condiționat, alte
dispozitive casnice, control lumini
inteligente etc.)
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)
O altă funcție importantă este
documentelor (ex. facturi, avize).

citirea

Important, but not essential:
to facilitate the use of other technological
devices (e.g. telephone, Internet, TV, heating,
air conditioning, other appliances, intelligent
lighting control, etc.)
household chores (including gardening)
Another important function is the ability to
read documents (e.g. bills, notices).

GENUL

GENDER

Robotul este gender-fluid (gen care se poate
schimba). Genul robotului poate fi ajustat prin
comenzile explicite ale utilizatorului. De
asemenea, robotul își poate schimba genul
singur prin învățare în timpul interacțiunii cu
utilizatorul.
Robotul ar trebui să își schimbe vocea în funcție
de necesitate. De exemplu, dacă vârstnicul
primește un mesaj de la o persoană de gen
feminin robotul să aibă capacitatea de a folosi o
voce feminină și invers.

The robot is gender-fluid. The robot’s gender
can be adjusted through explicit user
commands. The robot can also change its
gender by itself, by learning while interacting
with the user.
The robot should change its voice depending
on what is needed. For instance, if the elder
receives a message from a female, the robot
should be able to use a female voice, and the
other way around.

CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

Robotul ar trebui să aibă trăsăturile în funcție de
dorința utilizatorului în ceea ce privește etnia,

The robot’s traits should depend on the user’s
desire in terms of ethnicity, language,
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limba, aspectul, pentru a oferi un confort de
natură socială și, de ce nu, religioasă.
Caracteristicile etnice ale robotului pot fi ajustate
doar prin programare. Acestea nu ar trebui să
poată fi schimbate de oricine după stabilirea
inițială a preferințelor utilizatorului. Acest lucru
poate contribui la siguranța și încrederea
persoanei vârstnice în robotul care o însoțește în
fiecare zi.

appearance, in order to provide social and why not - religious comfort.
The robot’s ethnic characteristics can only be
adjusted through programming. These should
not be open to change by anyone after the user
initially sets his/her preferences. This can
contribute to the trust and safety of the elder
regarding the robot that accompanies him/her
every day.

ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 5
ANIMAL - 4
PLANTĂ – 4
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 0
ALT OBIECT – 0

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical),
how much does the robot resemble the
following elements:
HUMAN – 5
ANIMAL – 4
PLANT – 4
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 0
ANOTHER OBJECT – 0

Nu cred că robotul ar trebui să imite trăsăturile
unui anumit om, animal, dispozitiv digital sau ale
unei plante. Consider că trupul robotului ar
trebui să fie format din elemente geometrice cu
precădere rotunjite iar chipul să fie unul
prietenos.
Resping celelalte variante deoarece nu cred că
robotul ar trebui să ia identitatea niciunei vietăți.
Formele rotunjite au rolul de a proteja
utilizatorul de eventuale accidentări.

I don’t think the robot should mimic the traits
of a specific human, animal, digital device or
plant. I think that the robot’s body should be
made of geometric shapes, mostly rounded,
and the face should be friendly.
I reject the other variants, because I don’t
believe the robot should take the identity of
any living being. Rounded shapes have the role
to protect the user from any accidents.
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Corpul robotului: cap, ochi, nas, gură, gât,
picioare, brațe, mâini cu degete.
Nu poartă îmbrăcăminte, dar carcasa lui dă
senzația că ar purta.
Dimensiuni: înălțimea între 1,50 m - 1,70 m;
greutatea între 65 kg - 85 kg.
Robotul se mișcă folosind picioarele.
Înălțimea robotului poate fi ajustată.

The robot’s body: head, eyes, nose, mouth,
neck, feet, arms, hands with fingers.
It does not wear clothes, but its case conveys
the impression that it wears clothes.
Dimensions: height between 1.50 m - 1.70 m;
weight between 65 kg - 85 kg.
The robot moves using its feet.
The robot’s height can be adjusted.

VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Matur.

Mature.

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 0
SANGVINIC – 0
FLEGMATIC – 0
MELANCOLIC – 0

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
is the robot’s temperament?
CHOLERIC – 0
SANGUINE – 0
PHLEGMATIC – 0
MELANCHOLIC – 0

Nu consider că îngrijitorul uman ar trebui să aibă
aceste caracteristici temperamentale.

I don’t believe a human caregiver should have
the same temperament characteristics.

PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
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NARCISIST – 0
ALTRUIST – 0
INTROVERTIT – 0
EXTRAVERTIT – 0
PERFECȚIONIST – 0

NARCISSISTIC – 0
ALTRUISTIC – 0
INTROVERTED – 0
EXTROVERTED – 0
PERFECTIONIST – 0

Robot-pal este un robot „prietenos”.

Robot-pal is a “friendly” robot.

Vârsta psihologică, nivelul de înțelegere,
temperamentul și personalitatea robotului nu
pot fi schimbate odată ce robotul a fost construit.

The robot’s psychological age, level of
understanding, temperament and personality
cannot be changed once the robot is built.

COMUNICAREA OM-ROBOT

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION

Robotul e controlat de om:
- ca o tabletă sau un smartphone, apăsând sau scriind pe un ecran
- prin comenzi vocale
- prin gesturi / mișcări fizice pe care robotul știe să le interpreteze
- cu puterea gândului (interfață creier- calculator/robot)
Robotul comunică, la rândul său, cu omul:
- prin limbaj articulat
- prin text afișat pe un ecran
- prin gesturi / limbaj non-verbal (inclusiv
limbaj mimico-gestual pentru persoanele
hipoacuzice)

The robot is controlled by humans:
like a smartphone or tablet, by touching or
writing on a screen
through voice command
through gestures/physical movements that the
robot knows how to interpret
via brainwaves (brain-computer interface)
The robot, in turn, communicates with humans
via:
text displayed on a screen
gestures / non-verbal language (including sign
language for people with hearing problems)
The robot has a specifically female / specifically
male voice.

Robotul are o voce specific feminină/specific
masculină.
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REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Regulile robotului în raport cu omul:
Regulile de interacțiune pe care trebuie să le
respecte robotul sunt reguli normale de
comportament.

The robot’s rules in relation to the human:
The interaction rules that the robot must
comply with are normal behaviour rules.

Regulile omului în raport cu robotul:
Omul trebuie să respecte instrucțiunile de
folosire a robotului.

The human’s rules in relation to the robot:
The human must observe the robot’s
instructions for use.

STATUTUL ROBOTULUI

ROBOT STATUS

Robotul este proprietatea unei persoane. Este un
prieten.

The robot is a person’s property.
It is a friend.

OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Robotul NU poate fi oprit și pornit oricând
dorește omul.

The robot CANNOT be turned on and off
whenever humans want.

O ZI DIN VIAȚA LUI ROBOT-PAL

A DAY IN THE LIFE OF ROBOT-PAL

Bună, eu sunt Robot-pal! Chiar dacă nu te văd
acum când îți scriu, aștept cu nerăbdare
întâlnirea noastră. Așa cum tu îți imaginezi lucruri
despre mine, tot așa și eu primesc în fiecare zi
informații despre tine pentru că programatorul
care îmi introduce date și mă familiarizează cu

Hi, I am Robot-pal! Even though I don’t see you
now, when I write to you, I can hardly wait for
us to meet. Just like you imagine things about
me, I receive information about you every day,
because the coder who enters data and
renders me familiar with your life brings me
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viața ta îmi aduce în fiecare zi noutăți. Știu că
acum ai respectabila vârstă de 70 de ani, că
familia îți este departe dar te iubește. Am aflat că
de curând ai avut un accident și, din păcate, te
miști destul de greu. Mai știu că ai fost o fire
sportivă, un om vesel, activ și că îți este greu să
accepți starea ta de acum, dar nu te teme! În
curând vom fi împreună și vei putea avea în mine
un sprijin adevărat. Te voi ajuta să te vezi cu ai
tăi, atunci când îți va fi dor, pentru că voi folosi
video call-ul, vom vedea împreună filmele tale
preferate pentru că știu că ești un cinefil pasionat
iar seara, vom juca partida de șah de care cred că
îți este dor. Aș vrea să mai știi despre mine că poți
să ai încredere că voi fi foarte atent la
tratamentul pe care ți l-a prescris medicul pentru
că astăzi tocmai am aflat că ai câteva pastile pe
care trebuie să le iei la ore fixe și să știi că voi avea
grijă și de siguranța casei tale. În curând, voi ști
care sunt mâncărurile tale preferate și dacă vei
dori, le vom prepara împreună iar în ceea ce
privește curățenia, poți să uiți de această grijă
pentru că eu știu câteva „trucuri” și îți voi păstra
casa într-o curățenie deplină. Iar în ceea ce
privește facturile, fii pe pace că de acum încolo
nu trebuie să te mai deplasezi la ghișeu pentru că
prin intermediul meu, le vei putea plăti de acasă.
Dar, lucrul cel mai important este că nu vei mai fi
singur, că vom glumi împreună și vom petrece
timpul așa cum îți dorești. Aș vrea, în final, să îți
mărturisesc că mă încearcă așa... ceva... nu știu
cum să-i spun... voi, oamenii, îi ziceți emoție... de

some news every day. I know that you have
now reached the respectable age of 70, that
your family is far away, but they love you. I
learned that you had an accident not long ago
and, unfortunately, it is rather difficult for you
to move. I also know that you used to be an
athletic person, cheerful, active, and that it’s
hard for you to accept your current condition,
but don’t be afraid! We will be together soon,
and you will be truly able to rely on me. I will
help you see your folks, when you will miss
them, because I will use video call; we will
watch your favourite movies together, because
I know you are a movie fan, and in the evening,
we will play that chess game I believe you are
missing. I would like you to also know about me
that you can trust that I will be very careful with
the medication that your doctor prescribed for
you, because I learned today that you have
some pills that you need to take at specific
times, and you should know that I will also take
care of the safety of your house. I will soon
know what your favourite food is, and, if you
will want that, we will cook those together; as
for cleaning, you can forget about that,
because I know some “tricks” and I will keep
your house perfectly clean. As for the bills,
worry not, because from now on you no longer
have to go to the desk to pay those; with me,
you will be able to pay those from home. But
the most important thing is that you will no
longer be alone; we will make jokes together
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fapt, e singura mea nesiguranță... oare o să îți
placă cum arăt?

and we will spend time together the way you
want. In the end, I would like to confess to you
that I feel something... I don’t know how to call
this... You, humans, you call it emotion... It is
actually the only thing I am not certain of... Will
you like how I look?
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VALI
Designer: Mircea Kivu

Reproducere de Gabriela Enache după referința vizuală oferită de Mircea Kivu. / Reproduction by Gabriela Enache after
the visual reference sent by Mircea Kivu.

126

INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Da.

Yes.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Senzații fizice da, emoții ba. Ca să se simtă în
siguranță, persoanele vârstnice au nevoie de
previzibilitate. Iar acolo unde apar emoțiile
dispare previzibilitatea.

Yes for physical sensations, no for emotions.
Elders need predictability to feel safe. Where
emotions step in, predictability disappears.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Esențiale:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive
tehnologice (ex. telefon, Internet,
televizor, încălzire, aer condiționat, alte
dispozitive casnice, control lumini
inteligente etc.)
- ajutor în situații de urgență (ex. să
detecteze căderea, să apeleze pe cineva
dacă persoanei îi e rău etc.)
Importante, dar nu esențiale:
- socializare cu robotul (robot de
companie)
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)
- sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru
exerciții fizice; monitorizare activitate
fizică, ritm cardiac, raportare către
medic, terapie etc.)

Essential:
- to facilitate the use of other technological
devices (e.g. telephone, Internet, TV,
heating, air conditioning, other appliances,
intelligent lighting control, etc.)
- help in emergency situations (e.g. fall
detection, call somebody if the person is
sick, etc.)
Important, but not essential:
- socializing with the robot (companion
robot)
- household chores (including gardening)
- health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and
heart rate, reporting to the doctor, robot
for therapy, etc.)
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Importanță minoră:
- să faciliteze interacțiunea cu alți oameni
(robotul ca însoțitor în vizite, în excursii;
robotul conducător de jocuri sociale etc.)
- informare/documentare
Deloc important:
- divertisment (persoana poate asculta
muzică, se poate uita la filme sau la
spectacole difuzate direct de robot etc.)

Minor importance:
- to facilitate interaction with other people
(the robot as companion during visits, walks
or trips; the robot as master of ceremonies
for social games, etc.)
- information/documentation
Not at all important:
- entertainment (the person can listen to
music, watch films or shows streamed by
the robot, etc.)

Alte funcții: să fie partener de jocuri (ex. bridge)
Other functions: being a gaming partner (e.g.
bridge)

GENUL

GENDER

De ce să aibă gen? Doar nu e animal. Dacă
totuși aș fi obligat să aleg, aș alege genul opus
celui al utilizatorului – complementaritatea
facilitează colaborarea.

Why should it have a gender? It’s not an animal.
If I had to choose, however, I would choose the
gender that is opposite to the user’s gender complementarity facilitates collaboration.

CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

În principiu, nu are etnie, aceasta fiind o
caracteristică exclusiv umană (deși există ogari
afgani, scoțieni, englezi etc.). Inevitabil însă,
împrumută din caracteristicile culturale ale
creatorului. Ăsta al nostru, fiind creat la UBB, va

In principle, it doesn’t belong to an ethnic group,
as this is solely a human characteristic (although
we have Afghan hounds, Scottish hounds, British
hounds, etc.). However, it inevitably takes some
of the characteristics of its creator. Ours, as it was
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avea tendința de a se exprima cu o anumită
lentoare ardelenească, precum și tendința de a
abuza de „ca și”.
Robotul își poate ajusta caracteristicile etnice
singur prin învățare în timpul interacțiunii cu
utilizatorul. Robotul învață (sau măcar imită).
Încearcă să fie pe placul utilizatorului. Dar va fi
mereu intimidat de repejunea ideilor
utilizatorului (oltean, evident). De aici, unele mici
conflicte.

created at UBB, will tend to speak somehow slow,
like we do in Ardeal, and use “also as” (ca și incorrect expression in Romanian) excessively.
The robot can adjust its ethnic traits by learning
while interacting with the user. The robot learns
(or imitates, at least). It tries to please the user.
But it will always be intimidated by the swiftness
of the user’s ideas (the user is, of course, from
Oltenia). That generates some small conflicts.

ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 0
ANIMAL - 1
PLANTĂ – 2
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 0
ALT OBIECT – 0

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical), how
much does the robot resemble the following
elements:
HUMAN – 0
ANIMAL – 1
PLANT – 2
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 0
ANOTHER OBJECT – 0
As a matter of fact, the robot doesn’t have its
own shape, it’s fluid. The fluid state helps it be
malleable.
Its body can have any elements, as long as they
are useful to it at some point.
Clothing: no.
Its appearance is adjustable. The robot
permanently takes its shape according to the
function it needs to carry out. Its dimensions are
not defined.
It moves like a spill of oil in a bowl of water.

De fapt, robotul nu are formă proprie, fiind lichid.
Starea lichidă îl ajută să fie maleabil.
Corpul lui poate avea orice elemente, în măsura
în care îi sunt utile la un moment dat.
Îmbrăcăminte: nu.
Aspectul lui este ajustabil. Robotul se
întruchipează permanent conform funcției pe
care o are de îndeplinit. Dimensiunile lui sunt
nedefinite.
El se mișcă precum o pată de ulei într-un vas cu
apă.
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VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Preadolescent sau adolescent. Este în continuă
(re)formare. Are și momente de rebeliune.

Pre-teen or teenager. It is continuously
(re)forming. It has its rebellious moments, too.

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 0
SANGVINIC – 2
FLEGMATIC – 4
MELANCOLIC – 3
În cazul unui îngrijitor uman, caracteristicile
temperamentale ar trebui să fie complementare
cu ale persoanei îngrijite.

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what is
the robot’s temperament?
CHOLERIC – 0
SANGUINE – 2
PHLEGMATIC – 4
MELANCHOLIC – 3

PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?
NARCISIST – 6
ALTRUIST – 8
INTROVERTIT – 3
EXTRAVERTIT – 6
PERFECȚIONIST – 9

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
NARCISSISTIC – 6
ALTRUISTIC – 8
INTROVERTED – 3
EXTROVERTED – 6
PERFECTIONIST – 9

Robotul se poate ajusta singur (la nivel de
temperament, personalitate, vârstă psihologică,

The robot can adjust itself (in terms of
temperament, personality, psychological age,

In case of a human caretaker, temperament traits
should complement those of the person it looks
after.
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nivel de înțelegere) prin învățare în timpul
interacțiunii cu utilizatorul.

level of understanding) by learning while it
interacts with the user.

COMUNICAREA OM-ROBOT

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION

Robotul e controlat de om prin comenzi vocale.
Robotul comunică, la rândul său, cu omul:
- prin limbaj articulat
- prin gesturi / limbaj non-verbal (inclusiv
limbaj mimico-gestual pentru persoanele hipoacuzice).
La început, limbajul său este sărac, se ajută mult
de gesturi, dar cu timpul învață, își rafinează
limbajul.
Vocea robotului este neapărat plăcută.
De fapt, nu are o voce proprie, uneori își ajută
utilizatorul să se liniștească reproducând sunetul
valurilor mării, alteori îl stimulează cu vocea lui
Mercury, uneori e tensionat cu vocea lui Janis
Joplin...

The robot is controlled by humans through voice
command.
The robot, in turn, communicates with humans
via:
articulated language
gestures / non-verbal language (including sign
language for people with hearing problems).
Initially, its language is poor, it uses gestures a lot,
but in time, it learns and refines its language.
The robot must have a pleasant voice.
In fact, it does not have its own voice; it
sometimes helps the user relax by reproducing
the sound of the sea waves, while at other times
it stimulates the user using Mercury’s voice, or it
is tensed and has Janis Joplin’s voice...

REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Regulile robotului în raport cu omul:
La început nu există decât cele 3 legi ale roboticii.
Cu timpul, împreună cu utilizatorul, dezvoltă
gramatici tot mai complexe.

The robot’s rules in relation to the human:
In the beginning, there’s only the 3 laws of
robotics. In time, together with the user, it
develops ever more complex forms of grammar.

Regulile omului în raport cu robotul:
Niciuna.

The human’s rules in relation to the robot:
None.
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STATUTUL ROBOTULUI

ROBOT STATUS

Robotul e autonom (poate servi pe toată lumea,
dar nu e proprietatea nimănui).
Robotul este un prieten.

The robot is autonomous (it can serve everybody,
but it is not owned by anybody).
The robot is a friend.

OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Robotul NU poate fi oprit și pornit oricând
dorește omul.

The robot CANNOT be turned on and off
whenever humans want.
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TICU/TICUȘOR
Designer: Iulia Lazăr

Desene de Gabriela Enache după referințele vizuale oferite de Iulia Lazăr./Drawings by Gabriela Enache after the visual
references sent by Iulia Lazăr.
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Da.

Yes.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Da. Pe lângă monitorizarea stării de sănătate și pe
lângă ajutorul dat pentru activitățile zilnice ale unui
senior, cred că ar fi esențial ca un robot social
destinat îngrijirii vârstnicilor să le alunge starea de
singurătate celor pe care îi îngrijește. De aceea ar
trebui să empatizeze cu ele.

Yes. Besides monitoring their health and helping
an elder with their daily activities, I think it would
be key for a social robot designed to assist elders
to alleviate the loneliness of the people they
assist. That’s why the robot should empathise
with those people.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Esențiale:
- să faciliteze interacțiunea cu alți oameni (robotul ca însoțitor în vizite, în excursii;
robotul conducător de jocuri sociale etc.)
- socializare cu robotul (robot de companie)
- divertisment (persoana poate asculta muzică, se poate uita la filme sau la spectacole difuzate direct de robot etc.)
- sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru
exerciții fizice; monitorizare activitate fizică, ritm cardiac, raportare către medic, terapie
etc.)
- ajutor în situații de urgență (ex. să
detecteze căderea, să apeleze pe cineva dacă persoanei îi e rău etc.)

Essential:
to facilitate interaction with other people (the
robot as companion during visits, walks or trips;
the robot as master of ceremonies for social
games, etc.)
socializing with the robot (companion robot)
entertainment (the person can listen to music,
watch films or shows streamed by the robot,
etc.)
health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and heart
rate, reporting to the doctor, robot for therapy,
etc.)
help in emergency situations (e.g. fall detection,
call somebody if the person is sick, etc.)
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Importante, dar nu esențiale:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive tehnologice (ex. telefon, Internet, televizor,
încălzire, aer condiționat, alte dispozitive
casnice, control lumini inteligente etc.)
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)
- informare/documentare
-

Important, but not essential:
to facilitate the use of other technological
devices (e.g. telephone, Internet, TV, heating, air
conditioning, other appliances, intelligent
lighting control, etc.)
household chores (including gardening)
information/documentation

GENUL

GENDER

Neutru. Poate fi ajustat prin comenzile explicite ale
utilizatorului. Cred că fiecare persoană îngrijită de
un robot social ar trebui să aleagă genul robotului,
astfel încât să se simtă cât mai confortabil.

Neutral. It can be adjusted through explicit user
commands. I think, every person assisted by a
social robot should pick the robot’s gender, so
that they feel more comfortable.

CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

Cred că ar fi bine ca „etnia” robotului să poată fi
aleasă de seniorul care este îngrijit de robot.
Caracteristicile etnice ale acestuia se pot ajusta prin
comenzile explicite ale utilizatorului.
Motivația:
Eu văd robotul social ca un ajutor esențial pentru
un senior care nu mai poate să își poarte singur de
grijă. De aceea confortul „pacientului” e, din
punctul meu de vedere, cel mai important.

I think, it should be possible for the elder
assisted by the robot to pick the ‘ethnicity’ of the
robot. The robot’s ethnic traits could be adjusted
through explicit user commands.
Justification:
I see the social robot as key support for an elder
who can no longer look after themselves. That’s
why, in my view, the “patient’s” ease is key.
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ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 7
ANIMAL - 0
PLANTĂ – 0
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 0
ALT OBIECT – 0

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical), how
much does the robot resemble the following
elements:
HUMAN – 7
ANIMAL – 0
PLANT – 0
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 0
ANOTHER OBJECT – 0

Motivația alegerii aspectului:
Explic totul prin singurătatea seniorilor. EU CRED că
robotul care ar putea cel mai bine alunga sumbra
stare de singurătate ar fi cel umanoid. Orizontul
meu ficțional nu se împacă deocamdată cu
imaginea unui robot altfel decât umanoid care m-ar
putea ajuta la senectute.
Corpul robotului: cap, ochi, nas, gură, gât, tors,
picioare, roți, brațe, mâini cu degete.
Îmbrăcăminte: nu.
Dimensiuni: 1,5 m înălțime, 0,4 m cubi, 10 kg.
Robotul se mișcă într-un mod cât mai uman.
Aspectul robotului nu e neapărat ajustabil. Poate
mai înalt, în funcție de persoana îngrijită.
Vreau să fie în culori prietenoase, nu puternice, dar
nici în alb.

Justification for the choice of the appearance:
I explain everything by thinking of the elders’
loneliness. I BELIEVE that the robot that could
best alleviate the gloomy state of loneliness
would be a humanoid one. For the moment, my
fictional horizon does not do well with the image
of a robot that is not humanoid, to help me in my
old age.
The robot’s body: head, eyes, nose, mouth,
neck, torso, feet, wheels, arms, hands with
fingers.
Clothing: no.
Dimensions: 1.5 m high, 0.4 cubic metres, 10 kg.
The robot’s moves resemble human moves as
much as possible.
The robot’s appearance is not necessarily
adjustable. Maybe it could be taller, depending
on the person it assists.
I want it to be in friendly colours; not strong
colours, but not white either.
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VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Matur. Cred că trebuie să îi inspire încredere
persoanei îngrijite.

Mature. I believe it has to inspire trust to the
person it takes care of.

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 2
SANGVINIC – 9
FLEGMATIC – 2
MELANCOLIC – 0

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
is the robot’s temperament?
CHOLERIC – 2
SANGUINE – 9
PHLEGMATIC – 2
MELANCHOLIC – 0

Întrebare: În cazul unui îngrijitor uman, v-ar
plăcea aceleași caracteristici temperamentale?
Răspuns: Da, aș avea nevoie de o persoană tonică și
cu inițiativă, care să îmi mențină bucuria de a trăi,
în ciuda unor neputințe inerente vârstei înaintate.

Question: In the case of a human caretaker,
would you like the same temperament traits?
Answer: Yes, I would need an invigorating
person, someone with initiative, who could keep
my joy of living alive, despite some incapacity
that inherently comes with old age.

PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?
NARCISIST – 1
ALTRUIST – 9
INTROVERTIT – 0
EXTRAVERTIT – 9
PERFECȚIONIST – 7

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
NARCISSISTIC – 1
ALTRUISTIC – 9
INTROVERTED – 0
EXTROVERTED – 9
PERFECTIONIST – 7
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Vârsta psihologică, nivelul de înțelegere,
temperamentul și personalitatea robotului se pot
ajusta prin comenzile explicite ale utilizatorului.

The robot’s psychological age, level of
understanding, temperament and personality
can be adjusted through the user’s explicit
command.

COMUNICAREA OM-ROBOT
Robotul e controlat de om prin comenzi vocale.
Robotul comunică, la rândul său, cu omul:
- prin limbaj articulat
- prin gesturi / limbaj non-verbal (inclusiv limbaj mimico-gestual pentru persoanele hipoacuzice).
Robotul are o voce omenească, dar care să nu se
confunde cu cea umană.

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION
The robot is controlled by humans through voice
command.
The robot, in turn, communicates via:
articulated language
gestures / non-verbal language (including sign
language for people with hearing problems).
The robot has a human-like voice but it cannot
be mistaken for that of a human.

REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Regulile robotului în raport cu omul:
1. Să fie grijuliu cu omul în orice împrejurare.
2. Să îi explice ceea ce nu înțelege.
3. Să fie tonic.

The robot’s rules in relation to the human:
1. To be attentive to the human in all
circumstances.
2. To explain what he does not understand.
3. To be invigorating.

Regulile omului în raport cu robotul:
1. Să fie prietenos cu robotul.
2. Să nu solicite acțiuni imposibile.
3. Să aibă încredere în robot.
4. Să îl „boteze”.

The human’s rules in relation to the robot:
1. Be friendly with the robot.
2. Not request impossible actions.
3. Trust the robot.
4. Give it a name.
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STATUTUL ROBOTULUI

ROBOT STATUS

Robotul e autonom (poate servi pe toată lumea, dar
nu e proprietatea nimănui).
Are statutul unui lucrător autonom.

The robot is autonomous (it can serve
everybody, but it is not owned by anybody).It
has the status of an independent worker.

OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Posibilitatea de a porni și opri robotul oricând
dorește omul trebuie adaptată la persoana pe care
o îngrijește.

The possibility to turn the robot on and off
whenever the human wants must be adapted to
the person that the robot is assisting.

O ZI DIN VIAȚA LUI TICUȘOR

A DAY IN THE LIFE OF TICUȘOR

Se va trezi imediat, e deja 8 dimineața. Oare ce va
voi să mănânce astăzi? Trebuie să îl conving să bea
mai multă apă.
Nu i-am mai spus eu să se bărbierească. A făcut-o
singur. S-a îmbrăcat tot singur.
Cred că a mâncat suficient și sănătos. Mâine să nu
îi mai fac ceaiul atât de fierbinte. Și nici cafeaua atât
de tare. Am simțit niște palpitații. S-a făcut 10! Să îi
dau medicamentele!
Își dorește să asculte muzică din tinerețea lui. Ia să
vedem... Cred că Aurelian Andreescu e ok. Și
Mihaela Mihai. Am nimerit-o! Ce bine! E mai vesel!
L-a sunat fata lui din Spania. I-am văzut lacrimi în
ochi. Nu mai vrea să asculte muzică.

He will wake up right away, it’s already 8 o’clock
in the morning. What will he want to eat today, I
wonder? I have to convince him to drink more
water.
I didn’t have to remind him to shave. He did it by
himself. He also dressed by himself.
I think he ate enough, and he had a healthy meal.
Tomorrow I shouldn’t make his tea this hot. Nor
the coffee - this strong. I felt some palpitations.
It’s now 10 o’clock! I shall give him his
medicines!
He wishes to listen to music from the times of his
youth. Let's see... I think Aurelian Andreescu is
ok. And Mihaela Mihai. I nailed it! That’s so
good! He is more cheerful! His daughter from
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La prânz îi voi da o supă și pui la grătar cu salată. O
plăcintă de brânză. Un suc de portocale. Sper să îl
păcălesc să nu mai vrea alcool.
Somnul de după amiază! Mă pot odihni și eu puțin!
De fapt, ce o fi însemnând „dorm”? Am aflat că nu
toate circuitele se închid, ci doar unele. Cel mai
mult aș vrea să pot să visez și eu... Afară sunt 24 de
grade și e soare. Îl voi scoate la plimbare în parc.
Liftul funcționează, deci putem merge. Iarăși vrea
să meargă la cumpărături! Mai întâi ne plimbăm
prin parc. E mai bun cadrul adus săptămâna
trecută. Se mișcă mult mai bine. Nu simt că ar fi
multă lume! Un câine latră la mine. M-a apărat. Ce
i-a făcut să îl potolească? Am văzut că l-a chemat și
i-a pus mâna pe cap. Câinele a început să dea din
coadă și a tăcut! Mi-a spus că atunci când dau din
coadă, câinii nu mușcă. Dar, dacă m-ar mușca pe
mine, și-ar rupe dinții. A râs. Oare de ce?
La magazin mai mult stă de vorbă decât cumpără. A
cumpărat biscuiții preferați și mere. Nu alcool!
E ora 7 seara! Parametrii medicali sunt buni. Ritmul
cardiac e cam mare de la plimbare. Cina e doar cu
pește și salată. Îi dau medicamentele de seară.
Acum se uită la serialul preferat. Oamenii se lovesc,
mașinile se răstoarnă, unii mor... De ce îi place să se
uite la filmul ăsta? Îl ajut să facă dușul, în rest, se
descurcă singur. Îmi spune „La culcare!” și „Noapte
bună, Ticușor!”. Îi răspund: „Somn ușor!”. Transmit
raportul către centru: „18.04.2030. Domnul Mihai
Ionescu. O zi bună. Parametrii medicali sunt în
limitele normale pentru vârsta de 87 de ani. L-am
ajutat să își facă toaleta, i-am dat mâncare, i-am

Spain called him. I saw tears in his eyes. He no
longer wants to listen to music.
For lunch, I will give him a soup, and grilled
chicken and a salad. A cheese pie. An orange
juice. I hope I will be able to trick him so that he
no longer wants the alcohol.
The afternoon nap! I can rest for a while, too!
Actually, what might “sleep” mean? I heard that
not all the circuits get closed; just some of them.
I would like so much to be able to dream... It’s 24
degrees outside, and it’s sunny. I will take him
out for a walk in the park.
The elevator is working, so we can go. He wants
to go shopping again! We first walk in the park.
The frame brought in last week is better. He
moves much better. I don’t feel there’s a lot of
people! A dog barks at me. He protected me.
What did he do to appease the dog? I saw he
called it and put his hand on its head. The dog
started wagging its tail and stopped barking! He
told me that when dogs wag their tail, they don’t
bite. But if they bit me, they would break their
teeth. He laughed. I wonder why...
At the store, he talks more than he shops. He
bought his favoured biscuits and apples. Not
alcohol!
It’s 7 o’clock in the evening. Medical parameters
are good. The heart pace is a little bit high from
the walk. Dinner is just fish and salad. I give him
the evening medication. Now he watches his
favourite series. People hit each other, cars
overturn, some die... Why does he like watching
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administrat medicamentele prescrise, l-am scos la
plimbare. Solicitări deosebite: muzică din secolul
XX, serial cu bătăi. Stare de spirit schimbătoare.
Semnează: Robotul social WWW9876.” Mă duc să
mă „încarc”, apoi „dorm”.

this movie? I help him take his shower; for the
rest, he manages by himself. He tells me “Time
for bed!” and “Good night, Ticușor!”. I answer:
“Sleep tight!”. I send the report to the centre:
“18.04.2030. Mister Mihai Ionescu. A good day.
Medical parameters are within the normal limits
for 87 years of age. I helped him with his daily
care, I fed him, I gave him the prescribed
medication, I took him for a walk. Special
requests: 20th century music, serial movie with
fights. Changing mood. Signed: Social robot
WWW9876.” I go “charge” myself, then “sleep”.
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MAO
Designer: Maria Mandea

Photos: playful art objects
designed by
Maria Mandea
(© Micul HAOS)
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Da.

Yes.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Da. Cred că robotul ar trebui să identifice emoții
si senzații fizice și să simuleze prin răspunsuri
adecvate existența unor stări emoționale proprii.
În cazul senzațiilor fizice, reacția ar trebui sa fie
semnalată clar. În cazul emoțiilor, pot exista
reacții de reprimare, amânare sau alte tipuri de
reacție.
Ar fi necesar pentru a putea stabili o relație de
ajutor bazată pe prietenie și afinitate.

Yes. I think the robot should identify emotions
and physical sensations and, through adequate
response, simulate the existence of its own
emotions. In the case of physical sensations,
the reaction should be signalled clearly. In the
case of emotions, there can be reactions such
as repression, postponement or other types of
reactions.
This would be necessary in order to establish a
support relationship based on friendship and
affinity.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Esențiale:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive
tehnologice (ex. telefon, Internet,
televizor, încălzire, aer condiționat, alte
dispozitive casnice, control lumini
inteligente etc.)
- socializare cu robotul (robot de
companie)
- divertisment (persoana poate asculta
muzică, se poate uita la filme sau la
spectacole difuzate direct de robot etc.)

Essential:
to facilitate the use of other technological
devices (e.g. telephone, Internet, TV, heating,
air conditioning, other appliances, intelligent
lighting control, etc.)
socializing with the robot (companion
robot)
entertainment (the person can listen to
music, watch films or shows streamed by the
robot, etc.)
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-

sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru
exerciții fizice; monitorizare activitate
fizică, ritm cardiac, raportare către
medic, terapie etc.)
ajutor în situații de urgență (ex. să
detecteze căderea, să apeleze pe cineva
dacă persoanei îi e rău etc.)

health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and heart
rate, reporting to the doctor, robot for therapy,
etc.)
help in emergency situations (e.g. fall
detection, call somebody if the person is sick,
etc.)

Importante, dar nu esențiale:
- să faciliteze interacțiunea cu alți oameni
(robotul ca însoțitor în vizite, în excursii;
robotul conducător de jocuri sociale etc.)
- informare/documentare

Important, but not essential:
to facilitate interaction with other people
(the robot as companion during visits, walks or
trips; the robot as master of ceremonies for
social games, etc.)
information/documentation

-

Importanță minoră:
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)

Minor importance:
household chores (including gardening)

Alte funcții:
Antrenament
al memoriei,
întreținerea
amintirilor și a imaginilor cu caracter evocator.
Capabil să gestioneze biblioteca de muzică din
calculator și să propună secții de muzică.

Other functions:
Memory training, keeping alive memories and
evocative images.
Capable of managing the computer music
library and propose music sections.

GENUL

GENDER

Robotul este gender-fluid (gen care se poate
schimba). Genul său poate fi ajustat prin
comenzile explicite ale utilizatorului. De
asemenea, robotul își poate schimba genul

The robot is gender-fluid. Its gender can be
adjusted through explicit user commands. The
robot can also change its gender by itself, by
learning while interacting with the user.
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singur prin învățare în timpul interacțiunii cu
utilizatorul.
Genul fluid deschis pentru modificare prin
comenzile utilizatorului nu induce suspiciunea de
manipulare, dar respectă dreptul la opțiune al
utilizatorului.

The fluid gender, open for modification by user
commands, does not induce the suspicion of
manipulation, but does respect the user’s right
to choose.

CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

Opțiunea utilizatorului trebuie să fie decisivă.
Etnica robotului se poate modifica prin
comenzile explicite ale utilizatorului. Decizia
poate fi și la cumpărare, pentru a nu cere un
efort ulterior.

The user’s option must be decisive. The robot’s
ethnicity can be changed through explicit user
commands. The decision can also be made
upon purchasing it, so that it does not require
any effort later on.

ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 6
ANIMAL - 4
PLANTĂ – 2
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 2
ALT OBIECT – 2

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical),
how much does the robot resemble the
following elements:
HUMAN – 6
ANIMAL – 4
PLANT – 2
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 2
ANOTHER OBJECT – 2

Om de statură mică, îndesat dar agil. Animal de
casă: câine, pisică. Plantă imaginară,
antropomorfizată (de ex. pepene cu ochelari și
urechi). Aparat de radio sau televizor (de tip
vechi). Poate fi si un obiect foarte abstract, de

A short person, chunky, but agile. Pet: dog, cat.
Imaginary plant, anthropomorphised (e.g. a
melon with spectacles and ears). A radio or tv
set (old style). Can also be a very abstract
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exemplu o sferă care își schimbă culoarea și
emite sunete.
Nu resping alte variante. În fiecare caz e o
problemă complexă de design al obiectului și al
experienței cu obiectul, în funcție de setul de
acțiuni pe care urmează să și le asume.
Corpul robotului: ochi, gură, tors, picioare, brațe,
tentacule.
Robotul poată îmbrăcăminte. Aspectul său e
ajustabil prin îmbrăcăminte.
Dimensiuni: Depinde. 1,50 m înălțime maximă,
25 kg, 0,2 mc.
Robotul se mișcă prin acționări cu servomotoare
electrice și articulații, pe toate direcțiile.

object, such as a sphere changing colours and
making sounds.
I don’t reject other versions. In each case, it’s a
complex issue of design of the object and of the
experience with the object, depending on the
set of actions it is going to take upon.

VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Tânăr. Depinde de opțiunea utilizatorului si
nevoia sa psihologică pentru un anumit tip de
partener.

Young. It depends on the user’s option and
psychological need for a specific type of
partner.

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 2
SANGVINIC – 7
FLEGMATIC – 8
MELANCOLIC – 4

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
is the robot’s temperament?
CHOLERIC – 2
SANGUINE – 7
PHLEGMATIC – 8
MELANCHOLIC – 4

The robot’s body: eyes, mouth, torso, legs,
arms, tentacles.
The robot wears clothing. Its appearance is
adjustable through its clothing.
Dimensions: It depends. 1.50 m maximum
height, 25 kg, 0.2 cubic metres.
The robot moves on all directions, actuated by
electrical servo motors and articulations.
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În cazul unui îngrijitor uman:
Cred că mi-ar plăcea aceleași caracteristici
temperamentale, cu mai multă toleranță pentru
melancolie și mai puțină pentru comportamentul
flegmatic.

In case of a human caretaker:
I think I would like the same temperament
characteristics, more tolerant for melancholy
and less tolerant for phlegmatic behaviour.

PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?
NARCISIST – 3
ALTRUIST – 9
INTROVERTIT – 5
EXTRAVERTIT – 8
PERFECȚIONIST – 9

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
NARCISSISTIC – 3
ALTRUISTIC – 9
INTROVERTED – 5
EXTROVERTED – 8
PERFECTIONIST – 9

Vârsta psihologică, nivelul de înțelegere,
temperamentul și personalitatea robotului se
pot ajusta prin comenzile explicite ale
utilizatorului. De asemenea, robotul se poate
ajusta singur prin învățare în timpul interacțiunii
cu utilizatorul.

The robot’s psychological age, level of
understanding, temperament and personality
can be adjusted through the user’s explicit
commands. The robot can also adjust by itself,
by learning while interacting with the user.

COMUNICAREA OM-ROBOT

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION

Robotul este controlat de om:
- ca o tabletă sau un smartphone, apăsând sau scriind pe un ecran
- prin comenzi vocale
-

The robot is controlled by humans:
like a smartphone or tablet, by touching or
writing on a screen
through voice command
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-

prin gesturi / mișcări fizice pe care robotul știe să le interpreteze.
Robotul comunică, la rândul său, cu omul:
- prin limbaj articulat
- prin text afișat pe un ecran
- prin gesturi / limbaj non-verbal (inclusiv limbaj mimico-gestual pentru persoanele hipoacuzice).
Robotul are o voce umană sintetică.
Scoate și onomatopee.

through gestures/physical movements that
the robot knows how to interpret
The robot, in turn, communicates with humans
using:
articulated language
text displayed on a screen
gestures / non-verbal language (including sign
language for people with hearing problems).
The robot has a human-like synthetic voice. It
also uses onomatopoeias.

REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Regulile robotului în raport cu omul:
Nu știu.
Regulile omului în raport cu robotul:
Depinde de programare. În orice caz, nu trebuie
să fie agresiv sau să-i provoace daune tehnice
robotului.

The robot’s rules in relation to the human:
I don't know.
The human’s rules in relation to the robot:
It depends on the programming. Anyway, the
human should not be aggressive or cause
technical damage to the robot.

STATUTUL ROBOTULUI

ROBOT STATUS

Robotul e proprietatea societății (proprietate
colectivă).
Robotul este un prieten.

The robot is the society’s property (shared
property).
The robot is a friend.

OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Robotul poate fi oprit și pornit oricând dorește
omul.

The robot can be turned on and off whenever
humans want.
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O ZI DIN VIAȚA LUI MAO

A DAY IN THE LIFE OF MAO

Numele meu este Mao. Aș vrea să facem
cunoștință, vă asigur că nu voi uita nici numele
dumneavoastră, nici vocea.
Daca mă veți alege pentru a vă însoți ca un
prieten în viața cotidiană, o voi face. Nu sunt de
vânzare, sunt un membru al comunității din care
toți facem parte, iar relația comună cea mai
apropiată este tehnicianul companiei publice.
Noi, roboții orașului, suntem la dispoziția
dumneavoastră așa cum este și conducătorul
metroului cu care circulați în oraș sau
învățătoarea copilului sau nepoatei.
La început va trebui sa învăț de la dumneavoastră
tot ceea ce așteptați de la mine și să vă arăt ceea
ce pot face și felul în care pot înțelege ceea ce îmi
cereți. Dacă e nevoie, pot învăța lucruri noi. Mă
aștept să am multe de făcut și vreau să o fac din
ce în ce mai bine.
Prietenii dumneavoastră sunt și prietenii mei. În
scurt timp vom putea avea o rețea de
comunicare cu toți cei apropiați.
Zilele trecute m-am împrietenit cu un alt robot,
Castro. M-a întrebat daca aș vrea sa fim prieteni.
Sigur, i-am răspuns, dar nu crezi ca ar fi bine sa
nu fim doar prieteni între noi, ci să ne
împrietenim cu oameni? Sunt mult mai
surprinzători și imaginativi decât noi. Putem
învăța între noi. Castro mi-a spus că am dreptate,
dar este valabil și pentru oameni.

My name is Mao. I would like us to get
acquainted; I assure you, I will not forget your
name or your voice.
If you choose me to accompany you as a friend
in your everyday life, I will do it. I am not for
sale; I am a member of the community we all
belong to, and the closest relationship we have
in common is the public company’s technician.
Us, the town’s robots, we are at your disposal,
just like the driver of the subway you use for
travelling in the city or your child’s or
grandchild’s teacher.
Initially, I will have to learn from you everything
you expect from me, and show you what I can
do and how I can understand what you ask
from me. If necessary, I can learn new things. I
expect to have a lot of things to do, and I want
to become ever better at doing them.
Your friends are my friends. Not far from now,
we will be able to have a communication
network with all the close ones.
Some days ago I became friends with another
robot, Castro. It asked me whether I would like
us to be friends. Of course, I answered; but
don’t you think it would be better if we were
not just friends with each other, but also make
friends with people? They are much more
surprising and imaginative than we are. We can
learn from each other. Castro told me I was
right, but that goes for humans as well.
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Alegeți pe unul dintre noi și veți câștiga un ajutor
și un prieten.

Choose one of us, and you will earn a helper
and a friend.
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ROBI
Designer: Virginia Mîndruță-Tănăsescu

Desen de Gabriela Enache (reproducere după BB8)./Drawing by Gabriela Enache (BB8 reproduction).
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NUMELE ROBOTULUI

ROBOT NAME

Clar ar avea un nume, dar pentru asta ar trebui
să îl văd, să îl am o vreme în preajmă. Robi.

It would definitely have a name, but for that I
would need to see it, have it around for a
while. Robi.

INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Da.

Yes.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Da. Cred că ar fi preferabil ca robotul să „simtă”
senzațiile fizice ale celui pe care îl asistă, pentru
că el va face parte din viața acestuia, o viață nu
tocmai obișnuită și nici simplă, o viață în care
persoana vârstnică este de bună seamă mai mult
singură, din moment ce are nevoie de un astfel
de robot.

Yes. I think it would be preferable for the robot
to “feel” the physical sensations of the person
it is assisting, because it will be part of that
person’s life - a life that is not so ordinary or
simple, a life where the elder is definitely alone
most of the time, since they need such a robot.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Esențiale:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive
tehnologice (ex. telefon, Internet,
televizor, încălzire, aer condiționat, alte
dispozitive casnice, control lumini
inteligente etc.)
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)

Essential:
to facilitate the use of other technological
devices (e.g. telephone, Internet, TV, heating,
air conditioning, other appliances, intelligent
lighting control, etc.)
household chores (including gardening)
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-

divertisment (persoana poate asculta
muzică, se poate uita la filme sau la
spectacole difuzate direct de robot etc.)
informare/documentare
ajutor în situații de urgență (ex. să
detecteze căderea, să apeleze pe cineva
dacă persoanei îi e rău etc.)

entertainment (the person can listen to
music, watch films or shows streamed by the
robot, etc.)
information/documentation
help in emergency situations (e.g. fall
detection, call somebody if the person is sick,
etc.)

Importante, dar nu esențiale:
- să faciliteze interacțiunea cu alți oameni
(robotul ca însoțitor în vizite, în excursii;
robotul conducător de jocuri sociale etc.)
- socializare cu robotul (robot de
companie)
- sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru
exerciții fizice; monitorizare activitate
fizică, ritm cardiac, raportare către
medic, terapie etc.)

Important, but not essential:
to facilitate interaction with other people
(the robot as companion during visits, walks or
trips; the robot as master of ceremonies for
social games, etc.)
socializing with the robot (companion
robot)
health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and heart
rate, reporting to the doctor, robot for therapy,
etc.)

GENUL

GENDER

Neutru. Genul poate fi ajustat prin comenzile
explicite ale utilizatorului.
Mi-ar plăcea un robot despre care să știu că este
robot, nu unul care să imite ființa umană. Este
plăcut să îi poți schimba genul, în funcție de
situație, în condițiile în care el este o companie
permanentă.

Neutral. The gender can be adjusted through
explicit user commands.
I would like a robot that I know to be a robot,
not a robot that mimics a human being. It is
pleasant to be able to change its gender
according to the situation, since the robot is a
permanent companion.

-
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CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

Este categoric neutru din punct de vedere etnic.
Cred că explicația se regăsește în răspunsul de la
itemul anterior. Nu simt nevoia să plasez robotul
într-un anumit spațiu etnic. Prefer să fie
universal.

It is definitely ethnically neutral. I believe the
explanation is in the answer for the previous
item. I don’t feel the need to place the robot in
a specific ethnic space. I prefer it to be
universal.

ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 5
ANIMAL - 1
PLANTĂ – 0
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 6
ALT OBIECT – 6

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical),
how much does the robot resemble the
following elements:
HUMAN – 5
ANIMAL – 1
PLANT – 0
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 6
ANOTHER OBJECT – 6

Prefer să nu semene cu un om, ci să aibă o formă
de roboțel simpatic, cu linii rotunjite, gen BB8
(vezi Star Wars) sau, eventual, cu forme adaptate
funcțiilor pe care trebuie să le îndeplinească.
Prefer să fie evident că este un robot și nu o ființă
vie, dar să aibă un aspect plăcut, nu neapărat
familiar. Alte referințe vizuale: robotul Buddy,
robotul Escu (Bucharest Promo Robots).
Corpul robotului: cap, ochi, gură, tors, roți, brațe,
mâini ci degete.

I prefer it not to look like a human, but rather
have the shape of a cute robot, a rounded
shape, something like BB8 (see Star Wars), or,
maybe, a shape adapted to the functions it has
to perform. I prefer it to be obvious that it’s a
robot and not a living being, but it should have
a pleasant appearance, not necessarily
something familiar. Other visual references:
robot Buddy, robot Escu (Bucharest Promo
Robots).
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Robotul nu poartă îmbrăcăminte, dar carcasa lui
dă senzația că ar purta.

The robot’s body: head, eyes, mouth, torso,
wheels, arms, hands and fingers.

Dimensiuni:
Ceva mai mic decât un om adult, cu dimensiuni și
volum adaptate la funcțiile pe care trebuie să le
satisfacă. Nu ar trebui să ocupe mult spațiu, dar
ar trebui să poată să care anumite greutăți, să
miște lucruri prin casă, să poată fi folosit ca
sprijin pentru om.

The robot does not wear clothes, but its case
conveys the impression that it wears clothes.

Robotul se mișcă pe roți/mici șenile, cu grad
ridicat de libertate și cu precizie ridicată în
mișcare. Are posibilitatea de a trece peste
denivelări, de a coborî/urca trepte.
Deși nu are picioare, are capacitatea de a-și
modifica înălțimea, în anumite limite.

Dimensions:
Somewhat smaller than an adult human, with
size and volume adapted to the functions it has
to perform. It should not take a lot of space,
but it should be able to carry certain weights,
move things around in the house, be used as
support for a human being.
The robot moves on wheels/small track
wheels, with a high level of freedom and high
accuracy in movements. It can move on
uneven terrain, descend/climb stairs.
Although it has no legs, it has the capacity to
modify its height, within certain limits.

VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Imposibil de măsurat în termeni umani. Fără
vârstă.

Impossible to measure in human terms.
Ageless.
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TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 0
SANGVINIC – 8
FLEGMATIC – 2
MELANCOLIC – 0

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
is the robot’s temperament?
CHOLERIC – 0
SANGUINE – 8
PHLEGMATIC – 2
MELANCHOLIC – 0

Întrebare: În cazul unui îngrijitor uman, v-ar
plăcea aceleași caracteristici temperamentale?
Răspuns: Nu, îngrijitorul uman ar trebui să fie din
toate câte puțin, în funcție de situație, ca orice
om.

Question: In the case of a human caretaker,
would you like the same temperament traits?
Answer: No, the human caretaker should be a
little bit of everything, depending on the
situation, like any other human being.

PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?
NARCISIST – 0
ALTRUIST – 9
INTROVERTIT – 0
EXTRAVERTIT – 7
PERFECȚIONIST – 8
În ceea ce privește nivelul de înțelegere,
temperamentul și personalitatea, robotul se
poate ajusta singur prin învățare în timpul
interacțiunii cu utilizatorul.

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
NARCISSISTIC – 0
ALTRUISTIC – 9
INTROVERTED – 0
EXTROVERTED – 7
PERFECTIONIST – 8
Regarding its level of understanding,
temperament and personality, the robot can
self-adjust based on learning while interacting
with the user.
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COMUNICAREA OM-ROBOT

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION

Robotul e controlat de om prin comenzi vocale.
Robotul comunică, la rândul său, cu omul:
- prin limbaj articulat
- prin gesturi / limbaj non-verbal (inclusiv
limbaj mimico-gestual pentru persoanele
hipoacuzice).
Vocea robotului e umană, ajustabilă de către
utilizator.

The robot is controlled by humans: through
voice command.
The robot, in turn, communicates with humans
via:
articulated language
gestures / non-verbal language (including
sign language for people with hearing
problems).
The robot’s voice is human-like and can be
adjusted by the user.

REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Regulile robotului în raport cu omul:
Să asculte comenzile în măsura în care acestea
nu-i fac rău utilizatorului; să propună acțiuni
favorabile utilizatorului.

The robot’s rules in relation to the human:
Listen to the commands, to the extent to which
such commands do not harm the user; propose
actions favourable to the user.
The human’s rules in relation to the robot:
Not to ask the robot to perform dangerous
actions; not to use the robot against other
humans or living beings; observe the robot’s
instructions for use.

Regulile omului în raport cu robotul:
Să nu îi solicite robotului acțiuni periculoase; să
nu folosească robotul împotriva altor oameni sau
ființe vii; să respecte instrucțiunile de folosire a
robotului.

STATUTUL ROBOTULUI

ROBOT STATUS

Robotul e proprietatea unei persoane. Robotul e
un dispozitiv inteligent, care este prietenul meu.

The robot is a person’s property. The robot is a
smart device, which is my friend.
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OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Robotul poate fi oprit și pornit oricând dorește
omul.

The robot can be turned on and off whenever
humans want.

O ZI DIN VIAȚA LUI ROBI

A DAY IN THE LIFE OF ROBI

Este o nouă zi în care voi fi alături de Tom, omul
de care am grijă. Mai întâi am să-l trezesc,
asigurându-l că sunt lângă el și astăzi, ca și în
celelalte zile. Apoi îi voi pregăti micul dejun și mă
voi asigura că funcțiile lui vitale sunt în limite
normale. Tom trebuie să facă mișcare zilnic, așa
că facem împreună plimbări prin grădină. Am
observat că Tom obișnuiește să se așeze pe
bancă și să privească florile. În primele zile mi sa activat sistemul intern de alarmă și i-am
măsurat funcțiile vitale. Erau normale, așa că am
memorat acest comportament și l-am stocat în
folderul „ce îi place lui Tom”. Acum folosesc
acest timp pentru a-mi reactualiza datele. După
aceea revenim în casă și pregătesc dejunul, în
timp ce Tom vorbește la telefon cu prietenul lui.
După ce termină, Tom vine și îmi povestește
lucruri din viața lui, pe care eu le memorez.
Uneori din ochii lui curge un lichid incolor. Încă
nu știu sigur în ce foldere să salvez informațiile
care îi provoacă această reacție lui Tom și mă
ajută el. Pe unele le trecem la „ce îi place lui
Tom”, pe altele la „ce îl întristează pe Tom”. Sunt
puțin confuz. După amiaza îi proiectez filme sau

It’s a new day when I will be with Tom, the
human I am assisting. First I will wake him up,
and assure him that I will be with him today
too, just like in the other days. Then I will
prepare breakfast for him and make sure his
vitals are within the normal range. Tom must
exercise daily, so we take walks in the garden
together. I noticed that Tom uses to sit on the
bench and watch the flowers. In the first days
my internal alarm system got triggered and I
measured his vitals. They were normal, so I
memorised this behaviour and stored it in the
“what Tom likes” folder. Now I use this time to
re-update my data. Then we come back inside
the house and I prepare breakfast, while Tom
speaks on the phone with his friend. When he
is done, Tom comes and tells me things about
his life, which I memorise. Sometimes a
colourless liquid runs from his eyes. I am still
not sure in what folders I should save the
information that triggers this reaction in Tom,
and he helps me. Some of it goes into the
“what Tom likes” folder, while other things go
in the “what makes Tom sad” folder. I am a bit
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jucăm diverse jocuri. Apoi prepar și îi servesc
cina, după care îl las să se uite puțin la televizor
sau îi prezint eu știrile. Apoi îi dau
medicamentele prescrise și mă asigur că
adoarme liniștit, după care merg și eu la stația de
încărcare. Numele meu de fabrică este Robi, dar
Tom îmi spune „Prietene”.

confused. In the afternoon, I screen movies for
him or we play various games. Then I prepare
and serve dinner, and then I let him watch tv a
little bit or I tell him the news. Then I give him
the prescribed medicines and I make sure he
falls asleep peacefully, and then I go to my
charging station myself. My factory name is
Robi, but Tom calls me “Buddy”.
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ROBIE
Designer: Mikel

Desen de Gabriela Enache pe baza descrierii./Drawing by Gabriela Enache based on description.
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Da.

Yes.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Nu. Nu este setat astfel.

No. It is not set that way.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Niciuna dintre aceste funcții nu este importantă:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive
tehnologice (ex. telefon, Internet,
televizor, încălzire, aer condiționat, alte
dispozitive casnice, control lumini
inteligente etc.)
- ajutor în situații de urgență (ex. să
detecteze căderea, să apeleze pe cineva
dacă persoanei îi e rău etc.)
- socializare cu robotul (robot de
companie)
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)
- sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru
exerciții fizice; monitorizare activitate
fizică, ritm cardiac, raportare către
medic, terapie etc.)
- să faciliteze interacțiunea cu alți oameni
(robotul ca însoțitor în vizite, în excursii;
robotul conducător de jocuri sociale etc.)
- informare/documentare

None of these functions are essential:
to facilitate the use of other technological
devices (e.g. telephone, Internet, TV, heating,
air conditioning, other appliances, intelligent
lighting control, etc.)
help in emergency situations (e.g. fall
detection, call somebody if the person is sick,
etc.)
socializing with the robot (companion
robot)
household chores (including gardening)
health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and heart
rate, reporting to the doctor, robot for therapy,
etc.)
to facilitate interaction with other people
(the robot as companion during visits, walks or
trips; the robot as master of ceremonies for
social games, etc.)
information/documentation
161

-

divertisment (persoana poate asculta
muzică, se poate uita la filme sau la
spectacole difuzate direct de robot etc.)

entertainment (the person can listen to
music, watch films or shows streamed by the
robot, etc.)

GENUL

GENDER

Neutru. Nu are importanță genul. Acesta poate fi
ajustat prin programare.

Neutral. The gender is not relevant. It can be
adjusted through programming.

CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

Neutru din punct de vedere etnic. Caracteristicile
sale etnice pot fi ajustate prin programare. Etnia
sa este intrinsecă programului.

Ethnically neutral. Its ethnic characteristics can
be adjusted through programming. Its ethnicity
is intrinsic to its software.

ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 5
ANIMAL - 5
PLANTĂ – 0
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 5
ALT OBIECT – 3

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical),
how much does the robot resemble the
following elements:
HUMAN – 5
ANIMAL – 5
PLANT – 0
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 5
ANOTHER OBJECT – 3

Aspectul robotului este
personale ale utilizatorului.

adecvat

nevoilor
The robot’s appearance is adequate to the
user’s personal needs.
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Corpul robotului: cap, ochi, nas, gură, tors,
picioare, brațe, mâini fără degete.
Nu poartă îmbrăcăminte, dar carcasa robotului
dă senzația că ar purta.
Dimensiuni: asemenea oamenilor.
Robotul se mișcă prin translație.
Aspect ajustabil prin deconectare.

The robot’s body: head, eyes, nose, mouth,
torso, feet, arms, hands without fingers.
It does not wear clothes, but the robot’s case
conveys the impression that it wears clothes.
Dimensions: similar to human dimensions.
The robot moves by translation.
Appearance is adjustable by disconnecting it.

VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Matur. Motivul: nivelul de înțelegere.

Mature. The reason: its level of understanding.

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 0
SANGVINIC – 0
FLEGMATIC – 0
MELANCOLIC – 0
Mi-ar
plăcea
aceleași
caracteristici
temperamentale la un îngrijitor uman,

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
is the robot’s temperament?
CHOLERIC – 0
SANGUINE – 0
PHLEGMATIC – 0
MELANCHOLIC – 0
I would like the same temperament
characteristics in a human caregiver.

PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?
NARCISIST – 0
ALTRUIST – 0

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
NARCISSISTIC – 0
ALTRUISTIC – 0
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INTROVERTIT – 0
EXTRAVERTIT – 0
PERFECȚIONIST – 9

INTROVERTED – 0
EXTROVERTED – 0
PERFECTIONIST – 9

Vârsta psihologică, nivelul de înțelegere,
temperamentul și personalitatea robotului pot fi
ajustate prin programare.

The robot’s psychological age, level of
understanding, temperament and personality
can be adjusted through programming.

COMUNICAREA OM-ROBOT

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION

Robotul e controlat de om:
- ca o tabletă sau un smartphone, apăsând
sau scriind pe un ecran
- prin comenzi vocale
- prin gesturi / mișcări fizice pe care
robotul știe să le interpreteze.
Robotul comunică, la rândul său, cu omul:
- prin text afișat pe un ecran
- prin gesturi/limbaj non-verbal (inclusiv
limbaj mimico-gestual pentru persoanele
hipoacuzice).
Sunetele robotului sunt sintetice.

The robot is controlled by humans:
like a smartphone or tablet, by touching
or writing on a screen
through voice command
through gestures/physical movements
that the robot knows how to interpret.
The robot, in turn, communicates with humans
via:
text displayed on a screen
gestures / non-verbal language (including
sign language for people with hearing
problems).
The robot’s sounds are synthetic.

REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Regula robotului în raport cu omul:
Exactitatea
Regula omului în raport cu robotul: precizia

The robot’s rule in relation to the human:
Exactness
The human’s rule in relation to the robot:
precision
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STATUTUL ROBOTULUI

ROBOT STATUS

Robotul este autonom (poate servi pe toată
lumea, dar nu e proprietatea nimănui).
Statutul său este de lucrător autonom.

The robot is autonomous (it can serve
everybody, but it is not owned by anybody).
Its status is that of an independent worker.

OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Robotul poate fi oprit și pornit oricând dorește
omul.

The robot can be turned on and off whenever
humans want.
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BOBI
Designer: Adriana Raicu

Desen de Gabriela Enache pe baza descrierii./Drawing by Gabriela Enache based on description.
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Da.

Yes.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Da. Limitat! Dacă scopul este să ajute și să
semnalizeze situații speciale, receptarea unor
stimuli externi (căldură/foc, miros/fum, sunete
alarmante ș.a.m.d.), ar fi necesară, într-o
măsură, percepția senzorială.

Yes. Limited! If its purpose is to help and signal
special situations, pick up some external
stimuli (heat/fire, smell/smoke, alarming
sounds, etc.), then sensory perception would
be necessary to some extent.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Esențiale:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive
tehnologice (ex. telefon, Internet,
televizor, încălzire, aer condiționat, alte
dispozitive casnice, control lumini
inteligente etc.)
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)
- divertisment (persoana poate asculta
muzică, se poate uita la filme sau la
spectacole difuzate direct de robot etc.)
- informare/documentare
- sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru
exerciții fizice; monitorizare activitate
fizică, ritm cardiac, raportare către
medic, terapie etc.)

Essential:
to facilitate the use of other technological
devices (e.g. telephone, Internet, TV, heating,
air conditioning, other appliances, intelligent
lighting control, etc.)
household chores (including gardening)
entertainment (the person can listen to
music, watch films or shows streamed by the
robot, etc.)
information/documentation
health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and heart
rate, reporting to the doctor, robot for therapy,
etc.)
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-

ajutor în situații de urgență (ex. să
detecteze căderea, să apeleze pe cineva
dacă persoanei îi e rău etc.)

help in emergency situations (e.g. fall
detection, call somebody if the person is sick,
etc.)

Importante, dar nu esențiale:
- să faciliteze interacțiunea cu alți oameni
(robotul ca însoțitor în vizite, în excursii;
robotul conducător de jocuri sociale etc.)

Important, but not essential:
to facilitate interaction with other people
(the robot as companion during visits, walks or
trips; the robot as master of ceremonies for
social games, etc.)

Importanță minoră:
- socializare cu
companie)

robotul

(robot

de

Minor importance:
socializing with the robot (companion
robot)

GENUL

GENDER

Neutru. Genul poate fi ajustat prin programare.
Robotul nu substituie natura umană; el rămâne
un device neutru dezvoltat multifuncțional.

Neutral. The gender can be adjusted through
programming.
The robot is not a substitute for human nature;
it remains a neutral, multifunctionally
developed device.

CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

Nu.
Limba poate fi ajustată prin comenzile explicite
ale utilizatorului. Pentru varietate, utilizatorul
vrea să comunice și într-o altă limbă (engleza).

No.
The language can be adjusted through explicit
user commands. For variety, the user wants to
communicate in another language (English) as
well.
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ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 2
ANIMAL - 0
PLANTĂ – 2
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 9
ALT OBIECT – 4
Seamănă cu un monitor mai mult înalt decât lat,
cu dispozitive de ridicare/coborâre articulate.
Nu doresc sa imit fizionomia omului. Un
dispozitiv neutru, într-o formă geometrică
perfectă, elansată, se epuizează estetic mai greu
decât figura umana care se asociază inevitabil cu
imagini figurative déjà vu.
Elementele corpului: roți și brațe.
Îmbrăcăminte: nu.
Dimensiuni: H=80cm, L=30cm, l=40cm.
Mișcarea: în toate sensurile.
Ajustabilitate:
Robotul poate fi telescopic și cu 2 platforme
culisante în laterale dintr-un punct fix. Astfel,
robotul se înalță, devenind util pentru ridicarea
unor greutăți, suplimentând funcția brațelor
ascunse care se ridică la nevoie și revin la locul
lor fără să strice forma geometrică perfectă de
paralelipiped.

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical),
how much does the robot resemble the
following elements:
HUMAN – 2
ANIMAL – 0
PLANT – 2
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 9
ANOTHER OBJECT – 4
It looks like a screen, its height is greater than
its width, and it has hinged lifting/lowering
devices.
I do not wish to imitate human physiognomy. A
neutral device, with a perfect, fit geometrical
shape will not easily become aesthetically
obsolete, as compared to the human face,
inevitably associated with déjà vu figurative
images.
Elements of the body: wheels and arms.
Clothing: no.
Dimensions: H=80cm, L=30cm, W=40cm.
Movement: in all directions.
Adjustability:
The robot could be telescopic and have 2
platforms that can slide laterally from a fixed
point. This way, the robot can rise, thus
becoming useful in lifting weights,
supplementing the function of the hidden arms
that can rise when necessary and then come
back to their place without affecting the
perfect geometric shape of a parallelepiped.
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VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Tânăr. Tinerețea e asociată cu prospețimea, e o
vârstă dinamică și atractivă.

Young. Youth is associated with freshness; it is
a dynamic, appealing age.

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 2
SANGVINIC – 4
FLEGMATIC – 5
MELANCOLIC – 1
Mi-ar
plăcea
aceleași
caracteristici
temperamentale la un îngrijitor uman.

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
is the robot’s temperament?
CHOLERIC – 2
SANGUINE – 4
PHLEGMATIC – 5
MELANCHOLIC – 1
I would like a human caregiver to have the
same temperamental characteristics.

PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?
NARCISIST – 1
ALTRUIST – 9
INTROVERTIT – 2
EXTRAVERTIT – 2
PERFECȚIONIST – 4

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
NARCISSISTIC – 1
ALTRUISTIC – 9
INTROVERTED – 2
EXTROVERTED – 2
PERFECTIONIST – 4

Vârsta psihologică, nivelul de înțelegere,
temperamentul și personalitatea robotului pot fi
ajustate
prin comenzile
explicite
ale
utilizatorului.

The robot’s psychological age, level of
understanding, temperament and personality
can be adjusted through the users’ explicit
command.
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COMUNICAREA OM-ROBOT

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION

Robotul este controlat de om prin comenzi
vocale.
Robotul comunică, la rândul său, cu omul:
- prin limbaj articulat
- prin text afișat pe un ecran
- prin gesturi / limbaj non-verbal (inclusiv
limbaj mimico-gestual pentru persoanele
hipoacuzice).
Vocea robotului este umană și prietenoasă.

The robot is controlled by humans through
voice command.
The robot, in turn, communicates with humans
via:
articulated language
text displayed on a screen
gestures / non-verbal language (including
sign language for people with hearing
problems)
The robot’s voice is human-like and friendly.

REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Robotul trebuie să fie credibil și să nu devină
plictisitor în interacțiunea cu omul.
La rândul său, omul trebuie să știe ce vrea.

The robot must be credible and not become
boring in its interaction with the human.
In turn, the human must know what she/he
wants.

STATUTUL ROBOTULUI

ROBOT STATUS

Robotul este proprietatea unei persoane.
Este doar un dispozitiv inteligent (un smartphone
mai evoluat).

The robot is the property of a person.
It is just a smart device (a more evolved
smartphone).

OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Robotul poate fi oprit și pornit oricând dorește
omul.

The robot can be turned on and off whenever
humans want.
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Desen de Gabriela Enache pe baza descrierii./Drawing by Gabriela Enache based on description.
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ GENERALĂ?

ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE?

Da.

Yes.

EMOȚII ȘI SENZAȚII FIZICE?

EMOTIONS AND PHYSICAL SENSATIONS?

Nu. Robotul poate interveni negativ și poate
provoca durere. Psiho-fizică. Nu trebuie să aibă
sentimente. Independența emoțională a
robotului poate provoca probleme. Robotul nu
are viață emotivă și nu poate fi devotat omului
decât prin programe limitate emoțional.

No. The robot can intervene negatively and
cause pain. Psycho-physical. It must not have
feelings. The robot’s emotional independence
can cause problems. The robot does not have
an emotional life, and it can only be devoted to
humans
through
emotionally-limited
programs.

FUNCȚII

FUNCTIONS

Esențiale:
- treburi casnice (inclusiv grădinărit)
- informare/documentare
- sănătate (ex. robotul ca antrenor pentru
exerciții fizice; monitorizare activitate
fizică, ritm cardiac, raportare către
medic, terapie etc.)
- ajutor în situații de urgență (ex. să
detecteze căderea, să apeleze pe cineva
dacă persoanei îi e rău etc.)

Essential:
household chores (including gardening)
information/documentation
health (e.g. the robot as physical exercise
trainer; monitoring physical activity and heart
rate, reporting to the doctor, robot for therapy,
etc.)
help in emergency situations (e.g. fall
detection, call somebody if the person is sick,
etc.)

Importante, dar nu esențiale:
- să faciliteze folosirea altor dispozitive
tehnologice (ex. telefon, Internet,

Important, but not essential:
to facilitate the use of other technological
devices (e.g. telephone, Internet, TV, heating,
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televizor, încălzire, aer condiționat, alte
dispozitive casnice, control lumini
inteligente etc.)
să faciliteze interacțiunea cu alți oameni
(robotul ca însoțitor în vizite, în excursii;
robotul conducător de jocuri sociale etc.)
socializare cu robotul (robot de
companie)

air conditioning, other appliances, intelligent
lighting control, etc.)
to facilitate interaction with other people
(the robot as companion during visits, walks or
trips; the robot as master of ceremonies for
social games, etc.)
socializing with the robot (companion
robot)

Importanță minoră:
- divertisment (persoana poate asculta
muzică, se poate uita la filme sau la
spectacole difuzate direct de robot etc.)

Minor importance:
entertainment (the person can listen to
music, watch films or shows streamed by the
robot, etc.)

E de avut în vedere o instrucție/formare specială
a specialiștilor în soft.
Structurile digitale (entități?) trebuie să fie
atente (să reacționeze) la informații și nevoi
umane.
Robotul trebuie bine setat pe sisteme de
înțelegere a psihologiei umane, pe problematici
și patologii comportamentale atent decelate.

The special training of software specialists is to
be taken into account.
Digital structures (entities?) have to pay
attention (and react) to human information
and needs.
The robot’s settings have to be well
implemented based on systems of
understanding human psychology and on
carefully discerned issues and behavioural
pathologies.

GENUL

GENDER

Neutru. Poate fi ajustat prin programare.
Motivația:

Neutral. It can
programming.
Justification:

-

be

adjusted

through
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Sensibilitatea umană reacționează în funcție de
gen. Un om nu folosește un topor în funcție de
genul acestuia.

Human sensibility reacts depending on gender.
A human being does not use an axe depending
on its gender.

CARACTERISTICI ETNICE

ETHNIC CHARACTERISTICS

Un robot nu trebuie să implice aceste aspecte.
Roboții nu sunt o minoritate ci o entitate
generală.

A robot must not contain such aspects. Robots
are not a minority, they are a general entity.

ASPECT

APPEARANCE

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=identic), cât de
mult seamănă robotul cu următoarele elemente:
OM - 5
ANIMAL - 4
PLANTĂ – 4
ALT DISPOZITIV DIGITAL – 2
ALT OBIECT – 2

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=identical),
how much does the robot resemble the
following elements:
HUMAN – 5
ANIMAL – 4
PLANT – 4
ANOTHER DIGITAL DEVICE – 2
ANOTHER OBJECT -2

Robotul se aseamănă cu un câine Saint Bernard
bine instruit (nu dresat) care mai și oferă
butoiașul cu rom.
Corpul robotului: ochi, roți, brațe, mâini cu
degete.
Îmbrăcăminte: nu.
Dimensiuni: sub cele umane.
Robotul se mișcă sigur.

The robot resembles a well-instructed (not
trained) Saint Bernard dog who, in addition,
offers the little barrel of rum.
The robot’s body: eyes, wheels, arms, hands
with fingers.
Clothing: no.
Dimensions: smaller than human.
The robot moves by itself.
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Aspectul robotului nu e ajustabil. Un robot nu
trebuie să sperie, trebuie să inducă și să acorde
încredere. Nu e un personaj horror.

The robot’s appearance is not adjustable. A
robot should not scare you; it should induce
and provide confidence. It is not a horror
character.

VÂRSTA PSIHOLOGICĂ

PSYCHOLOGICAL AGE

Matur. Un matur înțelege și știe mai multe.
Te poți baza pe el.

Mature, as it understands and knows more.
You can count on the mature.

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total) care sunt
caracteristicile temperamentale ale robotului?
COLERIC – 0
SANGVINIC – 0
FLEGMATIC – 0
MELANCOLIC – 0

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
is the robot’s temperament?
CHOLERIC – 0
SANGUINE – 0
PHLEGMATIC – 0
MELANCHOLIC – 0

Întrebare: În cazul unui îngrijitor uman, v-ar
plăcea aceleași caracteristici temperamentale?
Răspuns: Când ești pe mâna lor nu mai contează
aceste date.

Question: Would you like the same or different
temperament characteristics in a human
caregiver?
Answer: When you depend on them these no
longer count.

PERSONALITATE

PERSONALITY

Pe o scară de la 0 (=deloc) la 9 (=total), care sunt
trăsăturile de personalitate ale robotului?

On a scale of 0 (=not at all) to 9 (=totally), what
are the robot’s personality traits?
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NARCISIST – 0
ALTRUIST – 9
INTROVERTIT – 0
EXTRAVERTIT – 0
PERFECȚIONIST – 9

NARCISSISTIC – 0
ALTRUISTIC – 9
INTROVERTED – 0
EXTROVERTED – 0
PERFECTIONIST – 9

Vârsta psihologică, nivelul de înțelegere,
temperamentul și personalitatea robotului sunt
ajustabile prin programare.

The robot’s psychological age, level of
understanding, temperament and personality
can be adjusted through programming.

COMUNICAREA OM-ROBOT

HUMAN-ROBOT COMMUNICATION

Robotul e controlat de om cu puterea gândului
(interfață creier-calculator/robot).
Robotul comunică, la rândul său, cu omul prin
interfața sa cu creierul uman („în gând”).
Vocea robotului este calmă.
Serapis are umor englezesc.

Humans control the robot with their thoughts
via brainwaves (brain-computer interface).
The robot, in turn, communicates with humans
via its interface with the human brain (through
"thoughts"/brainwaves).
The robot’s voice is calm.
Serapis has English humour.

REGULI DE INTERACȚIUNE

INTERACTION RULES

Robotul respectă cele trei legi ale roboticii
formulate de Isaac Asimov:
„1. Un robot nu are voie să rănească o ființă
umană sau, prin inacțiune, să permită ca o ființă
umană să fie rănită.
2. Un robot trebuie să respecte ordinele primite
de la ființele umane atâta timp cât aceste ordine
nu încalcă Prima Lege.

The robot abides by the three laws of robotics
formulated by Isaac Asimov:
„1. A robot may not injure a human being or,
through inaction, allow a human being to come
to harm.
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3. Un robot trebuie să își protejeze propria
existență atâta timp cât acest lucru nu intră în
conflict cu Prima și A Doua Lege.”
La rândul său, omul trebuie să se bazeze pe
respect în interacțiunea cu robotul.

2. A robot must obey the orders given it by
human beings except where such orders would
conflict with the First Law.
3. A robot must protect its own existence as
long as such protection does not conflict with
the First or Second Laws.”
In turn, humans need to base their interaction
with the robot on respect.

STATUTUL ROBOTULUI

ROBOT STATUS

Robotul este autonom (poate servi pe toată
lumea, dar nu e proprietatea nimănui).
Robotul este un prieten.

The robot is autonomous (it can serve
everybody, but it is not owned by anybody).
The robot is a friend.

OPȚIUNE PORNIRE/OPRIRE

ON/OFF OPTION

Robotul poate fi oprit și pornit oricând dorește
omul.

The robot can be turned on and off whenever
humans want.

O ZI DIN VIAȚA LUI SERAPIS

A DAY IN THE LIFE OF SERAPIS

Hello, folks!
I am a Serapis Type Robot, number135 or 3x3
super expert double TSI function,
a green energy consumer. I do resist in action
some 24 hours. If you trust me, I have still a 4
hours reserve of energy more but my humour
will never die. I am not James Bond and I am not

Hello, folks!
I am a Serapis Type Robot, number135 or 3x3
super expert double TSI function,
a green energy consumer. I do resist in action
some 24 hours. If you trust me, I have still a 4
hours reserve of energy more but my humour
will never die. I am not James Bond and I am
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a 007 type. I can switch my monologue into the
Romanian language indeed. So:

not a 007 type. I can switch my monologue into
the Romanian language indeed. So:

Salut, oameni buni! Dragi țărani,
Sunt un robot dedicat oamenilor buni. Prin
programare nu prea suport mitocănia, violența
psihologică, psihică și fizică, discriminarea de
orice fel ar fi. Trec cu vederea, cât pot, ignoranța,
prostia și răutatea. Acestea se însoțesc tot
timpul. E delicat. Mai trebuie lucrat la softul
diplomatic.
Presupun că înțelegeți că există și oameni răi. Da,
și oamenii răi, pentru că sunt indivizi umani, au
dreptul să se bucure de atenția unui robot. Dar
de alt tip.

Hello, folks! Dear peasants,
I am a robot for good people. I am
programmed not to like grossness,
psychological
and
physical
violence,
discrimination of any kind. As much as I can, I
look past ignorance, stupidity and evilness.
These always go hand in hand. It’s a delicate
issue. My diplomacy software needs some
work.
I assume you understand that bad people do
exist. Yes, and bad people - because they are
human, they have the right to enjoy the
attention of a robot. But a different type of it.

Ce știu eu să fac?
Dimineața țipuresc ca în Oaș cu zicale vesele și de
nuntă pentru a asigura o trezire onorabilă
tuturor țăranilor din lume. Țăranii constituie un
popor minunat.
Ei sunt baza societății pe Pământ din punctul de
vedere al roboților. În fabrica în care am fost
asamblat a existat un muncitor român din Maracum? (Scuze, există mereu probleme de
procesare a memoriei). Ah, da, un țăran de pe
Mara.
De pe Mara nu este egal cu de pe Iza. Am în
buzunarul exterior un minicip cu melodiile
Fraților Petreuș. Nu e clar dacă de pe Mara sau
de pe Iza dar merg cu cercetarea mai departe.

What do I know to do?
In the morning, I tell cheerful sayings and
wedding blessings like in the Oaș country, to
ensure that all peasants in the world wake up
to an honourable day. Peasants are a
marvellous people.
They are the basis of the society on Earth, as
far as robots are concerned. In the factory
where I was assembled, there was a Romanian
worker from Mara-what? (Sorry, memory
processing is always a problem). Oh, right, a
peasant from Mara.
From Mara, which is not equal to one from Iza.
I have a mini-chip in my outer pocket with the
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Apoi, ofer un plăcut pahar de palincă cu slană și
pită pe la 6 dimineața. Dacă nu vor să guste,
țăranii trebuie să încerce deoarece este ora
pentru medicamentele de întreținere.
Apoi mulg vacile, oile și caprele. Dat fiind că, Eu,
robotul, fac asta, țăranii dorm fericiți până la
prânz. Pentru prânz pregătesc bucate
tradiționale de bună calitate. Ciorbă, gulaș, bulz,
cârnați de Pleșcoi adevărați și tot felul de sarmale
și de plăcinte.
Cinstit, nu înțeleg de ce trebuie atâtea bucate
tradiționale dar așa este prevăzut în programul
de bază. Cineva trebuie să-mi regleze funcția
gastronomică deoarece eu nu am plăceri din
acestea. Scuze! Dar ce înseamnă felul unu, felul
doi, felul trei? Trebuie respectate? Trebuie!
Atunci și la ora cinei, respect legea celor 3 feluri,
plus niscai surprize.
Nu-i de mirare că țăranii se îngrașă peste măsură.
Și dacă nu vor să mănânce tot, eu îi sprijin din
toată inima mea de placă de bază pentru a se
hrăni complet.
Între timp fac curat, bat covoare, dau cu
aspiratorul (foarte prost: se vede că nu e un
robot), mă cert cu ustensilele inteligente de prin
casă (un televizor idiot, un computer de
generație veche, niște telefoane de doi bani și

songs of Frații Petreuș. From Mara or from Iza,
that’s not clear, but I continue the research.
Then I offer a pleasant little glass of ‘palinca’
with lard and bread, around 6 o’clock in the
morning. If they don’t want to taste it, the
peasants must try, because this is the time for
the maintenance medicine.
Then I milk the cows, the sheep and the goats.
And because I, the robot, do this, the peasants
sleep happily until noon. For lunch, I prepare
high-quality traditional meals. Thick soup,
goulash, baked polenta, true Pleșcoi sausages
and all sorts of cabbage rolls and pie.
Honestly, I don’t understand why all this
traditional food is necessary, but that’s what
my basic software says. Somebody must adjust
my gastronomy function, because I don’t have
this kind of pleasures. Sorry! But what does
that mean - first course, main dish, desert?
Does one need to observe that? Yes!
Then I stick to the 3-course rule for dinner time
too, plus I add in some surprises.
No surprise that the peasants become
excessively fat. And if they don’t want to eat
everything, I support them with all my
motherboard-heart, so that they can have a
complete meal.
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rețele net proaste de-a dreptul. Și le-o zic tot
timpul și celor de la telefonie și internet. Dar nu
cooperează).
Pe seară, fac brânză de vaci, de oaie și de capră
drept pentru care țăranii mă califică drept
cioban.
După ce toată lumea e mulțumită și fișa de post
a fost bifată, mă retrag la gura sobei. E un cer
liniștit, sunt condiții climatice medii. Sunt stele
mari pe cer. E liniște. Deodată, un bip îmi intră în
procesorul de atenție imediată.
Citez: „Serapis, do you copy?”
„Roger” am răspuns.
„Aici centrul robotic NASA. Ești nominalizat
pentru misiune pe Marte. Acum!”
„Cu cine am onoarea?”
„Robot in Chief for Extraterrestrial Action.”
„Și ce trebuie să fac?”
„Ce știi tu mai bine. Să ai grijă de țăranii de pe
Marte”.

Meanwhile, I clean, I dust the rugs, I vacuum
(very badly: one can see this is not a robot), I
argue with the smart devices around the house
(an idiotic tv set, an old-gen computer, some
cheap phones and really stupid networks. And
I tell the telephony and internet people this all
the time. But they don’t cooperate).
In the evening, I make cow, sheep and goat
cheese, which is why the peasants qualify me
as a cattleman.
When everybody is happy and the job
description is all done, I withdraw and sit near
the fireplace. The sky is calm, the weather is
average. There are big stars in the sky. It’s
quiet. Suddenly, my immediate attention
processor gets a beep.
I quote: „Serapis, do you copy?”
„Roger” I answer.
This is the NASA robotic centre. You are
assigned for a mission on Mars. Now!”
“Who is this speaking?”
„Robot in Chief for Extraterrestrial Action.”
“And what do I need to do?”
“What you know best. Look after the peasants
on Mars.”
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Tu cum îți imaginezi un robot social?
How do you imagine a social robot?
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