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Abstract. There is still much skepticism about the usefulness of ethics in technology. 

Ethics has become all the more necessary as civilization has evolved and the 

consequences of the unethical use of new technological breakthroughs have become 

more severe. Cyber ethics is an approach that aims to prevent abuse or violation of 

human rights as a result of various IT operations, data transfer, and protection of 

human dignity, privacy and intellectual property through the use of computer 

networks. However, this is part of the problem, a field of topicality governed by 

directives whose practical transposition is monitored. A fascinating side of ethical 

issues at this stage of technology development is to what extent human rights are 

affected by the evolution of the Artificial Intelligence (AI). These are issues related to 

the design, design, artificial intelligence systems and the vision of the evolution of 

society through their emergence. We enter the field of the field called the "The Ethics 

of Artificial Intelligence", sometimes called roboethics. What affects or can affect 

profoundly the human being is the autonomous Artificial Intelligence, used in current 

activity.  History shows that each technology has a critical side, with the potential 

to create problems that need to be treated with the utmost care. For AI, risk may arise 

from inappropriate treatment of the ethical issues. Humankind sets the limits of ethics, 

which are often different depending on the age and the evolution of the society. The 

paper highlights current approaches in the field of artificial intelligence ethics and 

discusses some opposite points of view and their consequences. It also shows the uses 

and trends in the AI field for utility companies and distribution networks in the 

context of addressing ethical issues. 
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Rezumat. Există încă mult scepticism în ceea ce priveşte utilitatea eticii în 

tehnologie. Etica a devenit, însă, cu atât mai necesară cu cât civilizaţia a evoluat, iar 

consecinţele utilizării ne-etice a noutăţilor în domeniul tehnologic au devenit mai 

grave. Ciber-etica este o abordare ce doreşte să prevină abuzul sau încălcarea 

drepturilor umane ca urmare a diferitelor operaţiuni pe suport informatic, a 

transferului de date, protecţia demnităţii umane, a vieţii private şi a proprietăţii 

intelectuale prin utilizarea reţelelor informatice. Aceasta însă este o parte a problemei, 

un domeniu de actualitate reglementat prin directive a căror transpunere practică este 

monitorizată. O latura fascinantă a problemelor etice în această etapă de dezvoltare a 

tehnologiei este în ce măsură drepturile umane sunt afectate de evoluţia inteligenţei 

artificiale. Sunt chestiuni care ţin de conceperea, proiectarea, sistemelor de inteligenţă 

artificială (AI) şi de viziunea cu privire la evoluţia societăţii, prin apariţia lor. 
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Pătrundem pe terenul domeniului numit “etica inteligenţei artificiale”, numită uneori 

şi roboetică. Ceea ce afectează sau poate afecta omul în profunzime este inteligenţa 

artificială autonomă, utilizabilă în activitatea curentă. Istoria demonstrează că fiecare 

tehnologie are o latură critică, având potenţialul de a crea probleme ce trebuie să fie 

tratate cu cea mai mare atenţie. Pentru AI, riscul poate să apară din tratarea inadecvată 

a aspectelor etice. Omenirea retrasează limitele eticii, care sunt adesea diferite în 

funcţie de epocă şi de evoluţia societăţii. Articolul evidenţiază abordări actuale în 

domeniul eticii inteligenţei artificiale şi dezbate unele puncte de vedere opuse şi 

consecinţele acestora. De asemenea, prezintă utilizări și tendințe în domeniul AI 

pentru companiile de utilități și rețelele de distribuție în contextul abordării 

problemelor etice. 

Cuvinte cheie: AI, etică, eficienţă, drepturi umane, roboţi. 

CE ESTE O „ȊNTREPRINDERE ELIBERATĂ”?  

Noţiunea de „întreprindere eliberată” poate părea un pic subversivă pe plaiurile 

noastre, însă, nu numai că nu este aşa, chiar devine foarte atractivă după ce ne 

familiarizăm cu ea, pentru că „eliberarea” nu are alt scop decât maximizarea 

performanţelor. Conceptul acesta de „întreprindere eliberată” este preluat din cartea 

de răsunet internaţional „Freedom Inc. Eliberează angajaţii şi lasă-i să conducă 

afacerea spre o creştere a productivităţii, a profitului şi a ritmului de dezvoltare” 

de Brian M. Carney şi Isaac Getz [1].   

Este vorba despre eliberarea de formalism, de creşterea încrederii în angajaţi, de 

eliberarea de mentalităţile rigide şi de procedurile complicate de control care 

încorsetează creativitatea, eficienţa şi rezultatele de excepţie. „Cerem libertatea de 

a lua decizii pe cont propriu în toate aspectele vieţilor noastre: politică, economie, 

divertisment şi viaţa de famile. Totuşi, când vine vorba de muncă, mult prea mulţi 

oameni sunt sufocaţi, constrânşi, încorsetaţi şi blocaţi de birocraţie şi de reguli 

care nu-i ajută cu nimic să-şi îndeplinească îndatoririle în cel mai bun mod 

posibil.” Aşa începe extraordinara incursiune a lui Brian M. Carney şi Isaac Getz, 

personalităţi cu vastă experienţă în domeniul consultanţei şi al organizării 

companiilor, în lumea întreprinderilor conduse după principiile libertăţii care aduce 

profit.  

Nu este vorba despre vreo intenţie a managerilor acelor companii de a elibera 

angajaţii de formalism pentru a fi drăguţi faţă de ei sau pentru ca managementul să 

fie perceput ca având un caracter prietenos şi cumsecade. În anii ˈ80 ai secolului 

trecut, industriaşul japonez Konosuke Matsushita a exprimat punctul de vedere că 

America şi Europa erau încă prizoniere modelului taylorist de conducere. 

Managementul ştiinţific enunţat de Frederick W. Taylor presupune organizarea 

muncii după proceduri detaliate care presupun sarcini limitate şi repetitive pentru 

toţi lucrătorii. Prin cuvintele lui Matsushita, „Şefii voştri gândesc, în timp ce 

lucrătorii mânuiesc şurubelniţele... Pentru voi, esenţa unui management bun este 

scoaterea ideilor din minţile şefilor şi punerea lor în practică de către muncitori. 

Noi am depăşit modelul Taylor. Afacerile... sunt acum extrem de complexe şi de 
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dificile. Supravieţuirea companiilor, supusă hazardului şi atâtor riscuri, depinde de 

mobilizarea zilnică a fiecărei fărâme de inteligenţă”. 
Ȋn opinia industriaşului japonez, însuşită şi în lucrarea, respectiv, conceptul de 

„Freedom Inc.” concurenţa, mediul de afaceri contemporan, ne obligă să utilizăm 
100% potenţialul de inteligenţă al angajaţilor firmei. Toţi cei care intră zilnic pe uşa 

companiei şi se înregistrează în pontaj trebuie să îşi folosească integral ideile, 
imaginaţia, cunoştinţele. Oportunitățile importante care pot conduce la eliminarea 

risipei, la păstrarea clienţilor şi atragerea altora noi, sunt mult mai aproape decât 
credem şi, anume, în mințile celor care lucrează deja în companie. Să nu ne grăbim 

însă să convocăm o şedinţă în care să le cerem să prezinte fiecare ce soluţie 
salvatoare are în minte. De obicei nu e chiar atât de simplu. Oamenii reacţionează şi 

se comportă în conformitate cu mediul deja creat. Dacă firma nu a avut grijă să 
construiască o cultură a transparenţei, a încrederii, a motivaţiei şi iniţiativei, o etică 

a coeziunii şi responsabilizării, s-ar putea ca apelurile de acest gen să nu dea 
rezultate.   

Ar fi nedrept să nu menţionăm că, 60 de ani înainte, în anul 1924, legendarul 
președinte al companiei 3M, William L. McKnight, a spus în termeni plastici 

acelaşi lucru: „Dacă ridici garduri în jurul oamenilor, vei obține oi. Oferă-le 

oamenilor libertatea de care au nevoie”. Pe baza acestui crez compania 3M a creat 
un mediu care a oferit angajaţilor posibilitatea afirmării creativităţii şi iniţiativei. 

Asemenea exemple sunt însă mai degrabă excepţia decât regula.   
La noi în ţară, entuziasmul faţă de realizările marilor corporaţii din diferite 

domenii a fost extrem de ridicat, iar astăzi, majoritatea acelor corporaţii au filiale în 
ţară, în marile oraşe creindu-se un „mediu corporatist” prin excelenţă. Firmele care 

nu aparţin unei mari corporaţii au adoptat şi ele ceea ce se consideră a fi „stilul 
corporatist”. Ȋntre timp au apărut pe internet numeroase mărturii credibile, 

testimoniale, despre ce înseamnă sub aspect cultural şi comportamental mediul 
acesta, cum şi cât se lucrează, care sunt relaţiile umane în interiorul acestui tip de 

organizaţie. De regulă, nuanţele satirice nu lipsesc. Nu este scopul lucrării de faţă să 
promovăm acest gen de literatură, însă succesul de care se bucură pe internet 

demonstrează că nu e lipsită de fundament şi că există persoane care se regăsesc în 
acele experienţe. Un asemenea site este citat, pentru exemplificare [2], la paragraful 

Bibliografie.  

Ȋn „întreprinderile eliberate” angajaţii sunt eliberaţi de povara formularelor şi a 

formalismelor inutile, care nu aduc plusvaloare. Obsesia controlului, atât de 

prezentă în corporaţii, încât a creat o subcultură a subterfugiului şi mimetismului, 

încetează să mai existe. Angajaţii sunt „eliberaţi”, dar nu pentru petreceri tematice 

în comun, ci pentru a-şi folosi întreaga capacitate şi energie, întreaga creativitate, în 

scopul inovării, al orientării din ce în ce mai atente către cerinţele clienţilor, al 

creşterii eficienţei, al creerii de plusvaloare. Angajatul este responsabilizat la 

nivelul unui administrator, practic. Ce câştigă el din acest efort şi angajament 

suplimentar? S-a demonstrat că ceea ce câştigă este exact ceea ce îşi doreşte mai 

mult decât banii, ceva ce banii nu pot cumpăra, cum adesea spunem. Câştigă stima 
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de sine şi a celor din jur, câştigă o atmosferă de încredere şi coeziune care depăşeşte 

rezultatele şi aştepȚările oricăror reţete de teambuilding.  

Există două tipuri de „culturi” ale companiilor, evidenţiate încă din anii ˈ50 de 

un faimos CEO şi autor american, Robert Towsend, şi de profesorul la MIT 

Douglas McGregor, care a întreprins un studiu academic pe această temă. Este 

vorba despre aşa-numitele „cultura X” şi „cultura Y”, denumite destul de 

convenţional aşa. „Cultura X’ reprezintă acea firmă ce consideră, în principiu, că 

oamenii sunt leneşi, nu vor să aibă răspundere şi nu au ambiţii. Asemenea angajaţi 

au o nevoie inerentă de control, de îndrumare prin proceduri detaliate, şi sunt 

conduşi prin frica de a fi pedepsiţi. Există însă şi „cultura Y” care susţine că 

angajaţii pot depune eforturi importante dacă sunt preocupaţi de ceea ce fac şi sunt 

lăsaţi să îşi asume responsabilităţi. Satisfacţia reuşitei într-un mediu de lucru care 

valorifică iniţiativa este mai mare decât motivaţiile materiale mărunte, iar angajaţii 

vor prefera să se regăsească într-un asemenea mediu.  
Pe scurt, „întreprinderea eliberată” valorifică dorinţa umană fundamentală de a 

lucra într-un mediu stimulator şi creativ, astfel încât cei mai mulţi vor depune 
eforturi pentru a contribui la reuşita companiei, a colectivităţii, care le oferă această 

posibilitate. Este o valorificare economică a libertăţii, chiar se spune că libertatea 
produce efecte şi aduce profit! Dacă ne uităm în istorie, pentru trecerea la fiecare 

nouă etapă istorică a fost nevoie ca societatea să se organizeze după principiul 
creşterii libertăţii individuale. Productivitatea a crescut prin creşterea libertăţilor, nu 

prin creşterea controlului, deşi aici s-ar putea să existe opinii diferite. Succesul 

trecerii la o nouă etapă istorică apare atunci când controlul este înlocuit de 
responsabilizare.  

Cititorii s-ar putea întreba, desigur, ce avem cu corporatismul „normal”, mai 
ales cel care a fost introdus la noi în ţară respectându-se reţete consacrate. Nimic, 

absolut, doar că în general, la noi, în general, se mimează „eliberarea de 
constrângeri” în întâlniri amuzante de teambuilding şi se mimează, cel mai adesea, 

„valorile” şi principiile etice. Din mărturii multiple rezultă că ne axăm mult pe 
aspecte de suprafaţă, cum ar fi acela de a folosi numele de botez şi diminutivele în a 

crea o presupusă atmoferă de transparenţă şi deschidere. Întreprinderile foştilor 
tovarăşi (apelativ care, totuşi, a avut circulaţie limitată!), deveniţi domni, au ajuns 

locul de joacă al unora ce se cheamă unii pe alţii, ca în şcolile primare („vali”, 
„bobo”, „coni”, „nico” „dani” etc.). Ori, aşa cum se demonstrează în cartea citată 

(Freedom Inc...), dar şi în viaţă, mimetismul nu produce rezultate reale. Simulacrul 
nu poate produce decât un simulacru de rezultate.  

Controlul ierarhic al oricărei acţiuni sau activitate, ca şi procedurarea 
amănunţită, sunt costisitoare, atât pentru firmă cât şi pe planul echilibrului personal 

sau al capacităţii de efort, pentru angajat. Managerii de firmă nu sunt interesaţi de 

timpul necesar pentru un formular cu care lucrătorii şi managerii intermediari îşi bat 
capul, cum ar fi o fişă de inventar pentru mobilier sau bon de rechizite. La vârf nu 

se înţelege, adesea, câtă „frământare” poate să genereze în companii formalismul, 
generator de cheltuieli mai mari decât beneficiile. Aceste activităţi consumă timp de 
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lucru preţios care ar putea fi folosit mult mai profitabil pentru firmă. Controlul 

realizat şi obţinut prin completarea unor formulare nu aduce avantaje cuantificabile. 
La nivel de firmă există o mulţime de activităţi „bifate” formal, care nu produc 

nimic. Controlul permanent, justificat sau nu, creează stres la locul de muncă, 
vinovat, se ştie, de îmbolnăviri, absenteism şi scăderea interesului faţă de activitatea 

de bază.  
Managementul „normal” nu se preocupă să elibereze lucrătorii de sarcini 

penibile sau absurde, dimpotrivă, e generator de astfel de „idei”, cum este şi aceea 
de a introduce de patru ori o parolă numerică pentru o pagină tipărită. Este o 

sintagma cunoscută, asa-numitul „management al celor 3%” - cum este descris 

fenomenul în cartea citată [1]. Pentru 3% dintre angajaţi care încalcă o regulă sau 
urmăresc avantaje personale se ia o măsură care îi forţează şi pe ceilalţi 97% să 

risipească inutil timp şi resurse. De aceea, întreprinderea eliberată sau măcar 
colectivele ori centrele ce produc pe baza acelor principii sunt capabile să creeze 

produse inovatoare şi plusvaloare pe o perioadă lungă şi de foarte multe ori chiar în 
perioade de criză. „Ȋntreprinderea eliberată” se caracterizează, aşa cum a descris-o 

Bill Gore, unul din promotorii ei, CEO al Gore-Tex din SUA, prin corectitudine, 
dedicare, nivel ridicat de încredere între participanţi, transparenţă şi cooperare. 

Valorile enumerate aici fac libertatea să funcţioneze, producând rezultate valoroase 
de care beneficiază părţile interesate. 

Poate părea prea frumos sau utopic acest spirit egalitar bazat pe adeziune 
sinceră, lucruri care, în trecut, nu au funcţionat. Când spunem „trecut” facem 

referire la o anumită ideologie. Ne întrebăm, eventual, ce au acestea în comun cu 
întreprinderile japoneze, cu Matsushita sau Toyota, care au obţinut rezultate 

remarcabile, când impresia noastră despre cultura asiatică este, în general, că au un 
cult rigid al ierarhiilor. Cultura japoneză a creat un stil, un mod de lucru, în care 

multe principii ale întreprinderii eliberate sunt aplicate real, chiar dacă tradiţiile şi 

ierarhiile sunt extrem de valorizate. La firma Toyota, spre exemplu, procedurile de 
lucru nu sunt modul unic posibil de a rezolva o problema, ci modul cel mai bun 

cunoscut la un moment dat. Dacă lucrătorii ajung la concluzia că poate fi realizată o 
îmbunătăţire, opinia lor prevalează. Procedurile de lucru se construiesc de către 

personalul din prima linie, pleacă de la ei.  
Corectitudine, devotament, simţul onoarei şi responsabilizare sunt „prenumele” 

lucrătorului japonez, am putea spune... Există o anumită precondiţionare culturală, 
dar e mai mult decât atât. Managementul japonez a găsit formula optimă între 

perfecţionismul artizanului japonez şi cerinţele industriale moderne, astfel că 
lucrătorii acelor companii devin nişte artizani perfecţionişti la locul de muncă. 

Acest stil de lucru a dat rezultate excepţionale chiar şi în întreprinderile japoneze 
înfiinţate pe sol american. Atunci, însă, când întreprinderile americane similare au 

copiat procedurile utilizate de firma japoneză, rezultatele nu au mai fost la fel şi s-a 
ajuns la tensiuni cu sindicatele. Managerii americani au scăpat din vedere tocmai 

libertatea pe care o aveau muncitorii din compania japoneză de a putea modifica 
modul de lucru şi procedurile, de a fi, de fapt, ei cei care le întocmesc.    
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Răspândirea mondială a întreprinderilor eliberate care prosperă deopotrivă în 
Statele Unite, dar şi în Europa, China sau Vietnam, demonstrează că oamenii nu 

sunt foarte diferiţi, reacţionează la fel în cazul comportării adecvate a liderilor, iar 
aceste principii sunt importante pe toate continentele şi funcţionează. Există ceva în 

natura umană care ne face să reacţionăm pozitiv atunci când se creează mediul 
adecvat. Franţa, considerată dintotdeauna o ţară a individualismului prin excelenţă, 

are o firmă renumită, pe nume FAVI, care deţine 40% din piaţa europeană de piese 
şi componente auto. Atunci când a fost preluată în anii ʼ80 de managerul care a a 

făcut istorie, Jean-François Zobrist, era o companie cu mari dificultăţi. Acum este o 
firmă prosperă şi a devenit unul dintre cele mai fertile exemple de aplicare a 

principiilor „întreprinderii eliberate”. Putem găsi numeroase testimoniale pe 
internet, site-ul companiei este public, iar „cazul FAVI” este descris în amănunt în 

cartea citată, „Freedom Inc. Eliberează angajaţii şi lasă-i să conducă afacerea spre 
o creştere a productivităţii, a profitului şi a ritmului de dezvoltare” de Brian M. 

Carney şi Isaac Getz [1]. 

Multe companii pretind în vorbe sau în frumoase texte corporatiste că vor ca 
angajaţii să aibă o abordare inovatoare, orientată spre clienţi. Managerii trăiesc cu 

impresia că undeva, în piaţa muncii, există un rezervor nesecat de talente potrivite 
pentru orice nevoie şi nu trebuie decât să solicite unei firme de recrutare să aducă 

candidatul potrivit. Adevărul este că aceşti oameni sunt chiar în jurul lor: 
tehnicianul care se mulţumeşte să îşi completeze porţia zilnică de formulare şi să 

discute cu colegii despre ceea ce nu se face în firmă este unul dintre aceştia; 
reprezentantul de vânzări, care aşteaptă o oportunitate să plece pentru câţiva euro în 

plus, fiindcă că e frustrat să vadă cum alţii câştigă clienţi; lucrătorul de teren a cărui 
unică preocupare pare să fie micul câştig suplimentar obţinut de sindicat. Toţi deţin 

ideile practice pe care managerii generali sunt dispuşi să le plătească scump 
consultanţilor şi candidaţillor externi. Procesul acesta, al ascultării reale a propriilor 

angajaţi şi al valorificării ideilor lor reprezintă în sine o mare schimbare de 
atitudine, o revoluţie. Ȋntreprinderile eliberate au găsit calea prin care reuşesc să 

folosească această oportunitate, să elibereze o nouă energie, şi s-a demonstrat că 
beneficiile sunt importante.     

Una dintre caracteristicile „întreprinderilor eliberate” este că nu există, deocamdată, 
reţete universal valabile. Deşi asemenea companii au apărut de aproape 40 de ani, 

suntem în etapa de pionierat şi fiecare „caz” are trăsături distincte, particularităţi 

culturale proprii. Aceste particularităţi sunt ele inexorabile sau sunt tipice etapelor de 
început, cum s-a întâmplat în cazul apariţiei altor sisteme care sunt acum standardizate, 

cum e sistemul de management integrat? Cei ce lucrează într-un domeniu industrial sau 
în consultanţă ştiu că, de fiecare dată când apare necesitatea adoptării unui sistem de 

lucru nou se invocă particularităţi locale ce par o piedică de netrecut, dar până la urmă 
ele sunt depăşite ori armonizate. Pe de altă parte, înşişi „profeţii” întreprinderilor 

eliberate au alergie la ceea ce ar putea fi numit standardizare, formalism. Cum se 
împacă noţiuni atât de diferite, ca previzibilitatea şi standardizarea necesară 

activităţii industriale cu înnoirea adusă de „eliberarea” întreprinderii?  
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Suntem în pragul adoptării în tot mai multe activităţi umane a tehnicilor de 

inteligenţă artificială (AI – Artificial Intelligence). „Ȋntreprinderea eliberată” apare 

ca o „afacere” exclusiv umană, care ţine de creativitate, de valori comune, de dialog 

şi încredere. Poate funcţiona o astfel de întreprindere în prezenţa inteligenţei 

artificiale? Există vreo diferenţă sau vreo particularitate pe care este necesar să o 

scoatem în evidenţă? Ȋncercăm să găsim un răspuns în paragraful următor.          

2. INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ (AI) – ASPECTE ETICE 

Când auzim asemenea termeni ca etica inteligenţei artificiale, pe de o parte, sau 

ciber-etică, în alte contexte, ne punem firesc întrebarea ce sunt, iar după ce aflăm ne 

întrebăm dacă folosesc la ceva!(?) Qui prodest? Vom folosi prescurtarea AI, din 

limba engleză (Artificial Intelligence) întrucât este deja consacrată.  

Ciber-etica este o abordare ce doreşte să prevină abuzul sau încălcarea 

drepturilor umane ca urmare a diferitelor operaţiuni pe suport informatic, a 

transferului de date, protecţia demnităţii umane, a vieţii private şi a proprietăţii 

intelectuale prin utilizarea extinsă a reţelelor informatice. Aceasta însă este numai o 

parte a problemei, un domeniu de actualitate, reglementat prin directive a căror 

transpunere practică este monitorizată. Ceea ce afectează sau poate afecta omul în 

profunzime este inteligenţa artificială autonomă utilizabilă în activitatea curentă. 

Sunt instrumente care deja există şi produc efecte importante în viaţa companiilor, 

în transformarea muncii de birou. Pătrundem astfel pe terenul domeniului denumit 

adesea “ethics of artificial intelligence” - etica inteligenţei artificiale, denumită şi 

roboetică. Ciber-etica şi etica inteligenţei artificiale, sau roboetica, sunt tratate ca 

domenii distincte, deşi în esenţă sunt faţete ale aceluiaşi grup de probleme, generate 

de interacţiunea personalităţii şi conştiinţei umane cu noile tehnologii. 

Istoria demonstrează că fiecare tehnologie are o latură critică, având potenţialul 

de a crea probleme ce trebuie să fie tratate cu cea mai mare atenţie. Pentru AI – 

Artificial Intelligence, riscul poate să apară din tratarea inadecvată a aspectelor 

etice. Omenirea retrasează limitele eticii, care sunt adesea diferite în funcţie de 

epocă şi de evoluţia societăţii. 

Termenul de “Inteligenţă Artificială” (Artificial Intelligence) va împlini anul 

acesta 64 de ani [3]. A fost lansat pe 31 august 1955 de către un grup de oameni de 

ştiinţă, în primul rând matematicianul şi specialistul în calculatoare John McCarthy, 

apoi Marvin Minsky specialist în reţele neuronale, Nathaniel Rochester expert în 

computere şi radar, şi Claude Shannon creator al primei teorii matematice a 

informaţiei. În acel an, au organizat un seminar, un colectiv ce urma să lucreze în 

cursul vacanţei de vară, şi al cărui scop urma să fie studiul inteligenţei artificiale. 

Scopul şi programul erau declarate după cum urmează: 

“We propose that a 2 month, 10 man study of artificial intelligence be carried 

out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. 

The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning 
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or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a 

machine can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make 

machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems 

now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant 

advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group 

of scientists work on it together for a summer.” [3] McCarthy J, Minsky L. M., 

Rochester N, Shannon E. C. – “A Proposal for the Dartmouth Summer Research 

Project on Artificial Intelligence”, AI Magazine Volume 27 Number 4 (2006)] 

“Propunem ca timp de două luni, 10 specialişti să realizeze un studiu al 
inteligenţei artificiale în timpul verii anului 1956, la Colegiul Dartmouth din 

Hanover, New Hampshire. Studiul va aborda bazele teoriei pentru fiecare aspect al 
învăţării şi orice altă trăsătură a inteligenţei care poate fi descrisă, în principiu, 

atât de precis încât să fie realizată o maşină care să o poată simula. O încercare va 
fi aceea de a afla cum să facem maşinile să folosească o limbă, să formeze 

abstracţiuni şi concepte, să rezolve acel gen de probleme rezervate acum oamenilor 

şi să se perfecţioneze. Credem că poate fi obţinut un progres semnificativ într-una 
sau mai multe dintre aceste probleme dacă un grup atent selectat de savanţi vor 

lucra împreună pe durata verii.” (tr.a.) 
Deşi putem să apreciem ca mult prea optimistă părerea lui McCarthy şi a 

colegilor lui privind timpul necesar pentru rezolvarea atâtor aspecte ale Inteligenţei 
Artificiale (AI), totuşi, remarcăm formularea clară şi destul de cuprinzătoare a 

scopului. Ȋncă de la început, prin alăturarea termenilor de Inteligenţă şi Artificială, 
John McCarthy şi colegii lui au lovit mai multe ţinte simultan. Pe de o parte au dat 

o direcţie de cercetare care a apărut ca evidentă şi anume realizarea unei maşini 
care să înţeleagă limbajul uman şi să poată rezolva problemele rezervate până 

atunci omului, dar în acelaşi timp au sugerat o posibilă contradicţie sau competiţie 
între inteligenţa umană şi cea a “maşinilor”. Speculaţiile celor care prevedeau că 

maşinile vor lua locul oamenilor au înflorit din acel moment. Vom vedea că aceste 
opinii nu se rezumă la autori de science-fiction ci şi la oameni de ştiinţă sau 

inventatori, personaje foarte influente al căror prognostic nu poate fi ignorat. Pe de 
altă parte, există personalităţi care cred că un termen de genul “inteligenţă umană 

augumentată” ar fi mai adecvat.  

Teoretic, vorbim despre două niveluri de inteligenţă artificială:  
1. Strong AI – nivelul în care maşinile virtuale, computerele sau roboţii pot să 

gândească, să înveţe şi să îndeplinească sarcini asemeni unui om; 
2. Week AI – maşinile virtuale, computerele sau roboţii nu îndeplinesc decât 

sarcini limitate la un anumit domeniu.  
Trebuie să menţionăm că domeniul Strong AI e deocamdată teoretic. Celălalt, 

Week AI, există deja în vederea îndeplinirii a numeroase scopuri practice. Unul 
dintre aceste scopuri este inlocuirea personalului uman care lucrează în industria de 

asigurări, spre exemplu, cu o astfel de entitate virtuală suficient de inteligentă încât 
să vândă pachete de asigurări în funcţie de cerinţele clienţilor. Un alt scop este 

înlocuirea personalului uman de la recepţiile hotelurilor şi, în general, personalul 
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feminin de “front-desk” din companii. Ceea ce este cât se poate de real, sunt aplicaţii 

software de asistenţă virtuală cu un nume feminin, plăcut, gen Alexa, Ava, Amelia, 
Erica, Valerie, Alice, Eliza, etc. şi, din când în când, un aspect de frumuseţe ideală. 

Inginerii de software creează entităţi virtuale înzestrate cu inteligenţă, cu capacitate 
de învăţare din ce în ce mai evoluată, în diferite scopuri. Aşadar, domenii de zi cu zi 

ale implicării inteligenţei artificiale, total diferite de ficţiunile cu “terminatori”!   
Femeile reale care lucrează în activitatea de asigurări, la recepţii sau birouri de 

front-desk sunt personaje imperfecte, răcesc, duc copiii la grădiniţa, nu au ţinuta 
impecabilă tot timpul, se enervează, absentează, au obligaţii familiale şi sociale sau 

intră în concedii medicale. Pe de altă parte, “entităţile” feminine virtuale nu 

prezintă niciunul dintre aceste inconveniente sau oricare altele! Mai mult, nu cer 
mărire de salariu, nu-şi dau demisia, lucrează non-stop, fiind disponibile 24 de ore 

din 24, 7/7. Va avea inteligenţa artificială un impact asupra acestor angajate şi dacă 
da, avem sau nu o problemă etică? Putem vorbi de “întreprindere eliberată” dacă 

înlăturăm anumite categorii de salariaţi (înlocuindu-i cu roboţi)? “Eliberată” în ce 
scop şi pentru cine?  

Ca într-un mit al lui Pygmalion reinterpretat, inginerul re-creează o Galatee 
perfectă, tânără, frumoasă, competentă, gata să înlocuiască imperfectele creaturi 

feminine umane ce populează serviciile din companii! Ȋnsă, într-o răsucire a mitului 
şi valorilor specifică civilizaţiei banului, nu creează aceste “asset”- uri virtuale în 

scop artistic, asemeni lui Pygmalion, din idealism, pentru a făuri imaginea 
perfecţiunii pe care n-a reuşit să o întâlnească în realitate, ci oferind o promisiune 

de profit şi eficienţă celor care cumpără entitatea virtuală! Frumuseţea nu mai este 
aici ideal artistic ci o cerinţă de marketing. Este un tipar, o matrice mentală la care 

omul obişnuit reacţionează pozitiv, mărindu-se rentabilitatea, marja de profit, 
valoarea actualizată netă, toţi indicatorii de eficienţă ai investiţiei care pot fi 

calculaţi.  

De-a lungul timpului numeroşi oameni de ştiinţă, inventatori şi vizionari, au 
avertizat asupra consecinţelor dezvoltării Inteligenţei Artificiale. Omenirea ar putea 

să îşi creeze un succesor… final. „Dezvoltarea unei inteligenţe artificiale complete 
ar putea însemna sfârşitul speciei umane”, a declarat Stephen Hawking pentru 

BBC, în anul 2014 [4]. La rândul lui, celebrul Elon Musk, fondatorul companiilor 
Tesla şi SpaceX, avertiza că dezvoltarea sistemelor sistemelor de Inteligenţă 

Artificială (AI) ar putea duce la apariţia unui „dictator nemuritor”. „Ne îndreptăm 
rapid spre apariţia unei superinteligenţe artificiale care va depăşi cu mult orice 

inteligenţă umană. Şi cred că acest lucru este destul de evident”, a susţinut Musk în 
cadrul unui documentar televizat despre inteligenţa artificială. „Cel puţin, în cazul 

unui dictator uman, oricât de crud şi de puternic ar fi, ştim că într-o zi acel om va 
muri. Însă dictatorul având Inteligenţă Artificială nu va muri niciodată. El va trăi 

pentru totdeauna. Se va transforma într-un dictator nemuritor de care nu vom 
putea scăpa niciodată”, a susţinut Musk. Steve Wozniak sau Bill Gates sunt alte 

nume uriaşe care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile reprezentate de 
sistemele de inteligenţă artificială super-evoluate.  
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Evoluţia omului este un bun exemplu despre ceea ce poate să ne aducă viitorul. 

Oamenii sunt animale care nu excelează prin nimic, nu sunt puternici, nu sunt 

rapizi, nu au simţuri performante, cu excepţia inteligenţei. În prezent, omenirea se 

află la nivelul superior al lanţului trofic nu pentru că omul este înzestrat cu calităţi 

excepţionale faţă de alte animale, ci pentru că este mai inteligent decât ele. Dacă 

omenirea va crea ceva care să funcţioneze independent şi să o depăşească în 

materie de inteligenţă, acea inteligenţă va prelua controlul.   

Aşadar, problema pe care o întrevăd savanţii în dezvoltarea inteligenţei 

artificiale peste nivelul celei umane ar fi că va prelua conducerea. Apoi, va aplica 

un set de criterii reci, „inumane”, urmărind spre exemplu, diminuarea consumului 

de resurse la un nivel sustenabil, ceea ce ar putea însemna eliminarea unei părţi a 

oamenilor! Chiar nu este nevoie ca noua entitate să aibă scopuri explicit malefice. 

Ea ar acţiona consecvent în virtutea unor scopuri benefice, ceea ce ar necesita 

eliminarea oamenilor, exact aşa cum oamenii elimină astăzi din calea lor 

nenumărate ecosisteme sau organisme vii, uneori fără intenţie, alteori pentru că 

„stau în calea progresului”.  

Totuşi, să ne limităm la domenii cunoscute, deocamdată. Domeniul inteligenţei 

artificiale în aplicaţii civile nu pare să avanseze atât de spectaculos, deşi va 

presupune, în câţiva ani, o schimbare importantă la nivelul activităţilor de birou din 

multe domenii, existând deja preocupări în acest sens. Dacă aceste evoluţii sunt 

inerente, ele ne vor afecta? Răspunsul este, da, cu siguranţă, vor afecta munca a mii 

de salariaţi, poate milioane la nivel global, care vor fi nevoiţi să facă altceva, ceva 

ce nu ştim în momentul de faţă. Dorinţa primordială a softiştilor şi a inginerilor 

creatori de sisteme de AI nu este să creeze locuri de muncă, ci să le diminueze pe 

cele existente, să „eficientizeze activitatea”, în traducere, să folosească mai puţini 

salariaţi în proces. Aspectele etice sunt inerente dezvoltării şi aplicării inteligenţei 

artificiale în activităţile umane productive ca şi în orice domeniu.  

3. CE FEL DE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ NE DORIM? 

Această întrebare pleacă de la contribuţia unei profesoare publicată în revista 

“Think: Act” nr. 11/2018 (Roland Berger), Joanna Bryson, profesor asociat al 

Universităţii din Bath, doctor al Universităţii Harvard, autoare a numeroase 

cercetări, unclusiv în probleme de etică relative la AI. A fost consultant al mai 

multor agenţii guvernamentale din USA pe acest gen de probleme, iar în anul 2010, 

a publicat o carte intitulată “Robots should be Slaves” (“Roboţii ar trebui să fie 

sclavi” – tr.a.). 

Ȋntrebarea pe care o pune distinsa doamnă profesor este: “Should robots have 

human rights?” (Este necesar ca roboţii să aibă drepturi umane?) [5].      

Domnia sa este de părere că:  

“If we design robots such that they need human rights, then we will be doing 

both the robots and our fellow humans and animals a disservice.” (Bryson Joanna 
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– “Should robots have human rights?”, Think:Act #26 nr. 11/2018, Roland Berger 

Magazine, pag. 8-9) 
“Dacă proiectăm roboţi astfel încât ei au nevoie de drepturi umane, atunci vom 

face atât roboţilor cât şi colegilor noştri oameni şi animale un deserviciuʺ (tr.a).  
Ȋn continuare se afirmă că:  

“Robots can never really be our equals since we construct them intentionally, 
designed from the first principles (not just a vaguely intentional act as with 

copulation). Also, artifacts are products, so if we were to build them in such a way 
that they require even near-equal status, we would - in the unlikely case we built 

robots that could suffer – be doing so only for us to feel superior to something. 
Fortunately, no extant AI is in this condition, and we have no reason to build 

something that would be. For example, we can just be sure AI is always backed up 
so it does not need to fear extinction. But more importantly, there is no coherent 

and safe way in which we can make suffering a part of safe, well-constructed 
intelligence, so we should not rely on things like justice and rights in our attempt to 

incorporate AI into our society. There is a concern that we should offer robots (and 
even statues) human rights so that we don’t stop offering the consideration of rights 

to other humans that the robots remind to other humans that the robots remind us 

of. In the UK we address that concern the opposite way, by making one of the five 
principles of robots the the principle that it is unethical to make robots appear 

human”. [5] 
“Roboţii nu pot fi niciodată egalii noştri, de vreme ce îi construim intenţionat, 

proiectaţi de la primele principii (nu doar ca un act vag intenţionat in cazul 
procreerii). De asemenea, artefactele sunt produse, aşadar dacă ar fi să le 

construim încât să necesite fie şi un statut apropiat de cel al egalităţii în drepturi, 
am putea – în cazul puţin probabil că am construit roboţi care ar putea să sufere – 

am face asta doar pentru noi, ca să ne simţim superiori asupra a ceva. Din fericire 
nicio realizare a AI nu se află în această situaţie şi nu avem niciun motiv să 

construim ceva care ar fi în această situaţie. Spre exemplu, putem să ne asigurăm 
că un dispozitiv AI este întotdeauna rezervat de altul, astfel încât să nu fie necesară 

frica de extincţie. Dar, mai important, nu există nicio cale coerentă şi sigură prin 
care să facem suferinţa parte a unei construcţii de succes pentru AI, deci nu ne 

putem baza pe lucruri ca justiţie şi drepturi în încercarea noastră de a încorpora 
sistemele de AI în societate. Există o preocupare că ar trebui să oferim drepturi sau 

chiar statut uman roboţilor astfel încât să nu încetăm a lua în considerare aceste 

drepturi pentru alţi oameni, de care roboţii ne-ar aminti. Ȋn UK am abordat 
această preocupare prin a face ca unul dintre principii să fie acela că este ne-etic 

să construieşti roboţi care să aibă aparenţă umană.” (tr.a.) 
Ne-am permis un citat extins tocmai pentru a comenta chintesenţa un punct de 

vedere important exprimat de Joanna Bryson, căci, în domeniul comercial, al 
companiilor producătoare şi utilizatoare, dar şi în agenţii guvernamentale, este 

posibil ca abordarea prezentată să fie majoritară. Construim şi vindem sclavi 
digitali care trebuie să execute, nu să ceară drepturi sau să le acordăm drepturi 
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umane! Cu toate acestea, în acest moment, o asemenea poziţie este pe punctul de a 
fi depăşită de realizări din domeniul AI. 

Desigur, facem distincţia între realitate şi lumea virtuală în care adesea operăm, 
atunci când vorbim despre inteligenţă artificială. Unele dintre aplicaţiile AI de 

asistenţă virtuală, cele mai avansate dintre ele, spre exemplu Amelia de la IPSoft 
din USA, are capacitatea de a recunoaşte sȚările sufleteşti ale clientului. Ştie când 

clientul este nemulţumit, supărat, vesel, satisfăcut! De ce creatorii acestui 
instrument au recurs la o asemenea proiectare care să o apropie pe Amelia de 

perspicacitatea unei secretare umane este simplu, pentru a fi mai performantă în 
îndeplinirea sarcinilor. Aşadar, nu este dorinţa “să ne simţim superiori asupra a 

ceva” cum a sugerat autoarea citată, ci dorinţa de performanţă optimă în 
îndeplinirea sarcinilor. Nu este departe momentul când sistemul nostru de AI nu 

numai că va recunoaşte sentimente şi stări, dar pentru a răspunde adecvat la ele va 
trebui să le poată reproduce, să le “trăiască”. Inteligenţa umană a dezvoltat 

sentimentele şi recunoaşterea sentimentelor pentru a îmbunătăţi cooperarea, din 

motive de optimizare evolutivă. Sentimentele nu sunt ceva inutil sub aspect 
operaţional, un lux care să ne permită cumva “să dăm lecţii” roboţilor, să le ţinem 

predici de bună purtare, ci o perfecţionare necesară.  
Crearea sistemelor AI ar urma aceeaşi cale, nu dorinţa arogantă de superioritate 

ar fi, neapărat, explicaţia. Dealtfel, civilizaţia asiatică, mai profundă şi mai puţin 
înclinată spre gândirea exclusivistă, de tip european, a dat deja răspunsul. Japonia 

este ţara care a inventat prieteni virtuali, soţii virtuale cu care oamenii se căsătoresc 
şi care îi întâmpină zâmbitoare pe ecrane sau în holograme când ajung acasă. E bine 

sau e rău, e o realitate! Asia cunoaşte şi recunoaşte acest fenomen. Aici reîntâlnim, 
de fapt, mitul originar, mitul lui Pygmalion în forma pură, cel care a creat-o pe 

Galateea nu pentru a se simţi superior, ci pentru a vedea în ea iubita, prietena, 
partenera ideală. Asia are o gândire incluzivă, fie datorită budismului, fie din 

motive ce nu pot fi expuse aici, ea nu are tradiţia “inchizitorială” a Europei care s-a 
poziţionat în permanenţă, istoric vorbind, ca şi când ar deţine adevăruri absolute.  

Interesat sau nu, cei ce se ocupă cu realizarea practică a sistemelor AI 
funcţionale chiar asta fac, creează entităţi inteligente care, la un moment dat, vor 

avea sentimente, vor fi din ce în ce mai umane atât ca aspect, cât şi în 
comportament. Un număr mereu în creştere de tehnicieni care lucrează în 

avangarda dezvoltării sistemelor de AI au convingerea că aceste sisteme vor fi 

capabile să îşi atingă maximum de potenţial doar dacă devin cât mai asemănătoare 
omului, cât se poate de mult, cât permite tehnologia. Ei lucrează pentru a înzestra 

maşinile cu ceva nemaiauzit, şi anume, “inteligenţă artificială emoţională”!  
Dylan Glas, unul dintre arhitecţii reputaţi în domeniul software pentru roboţi, de 

la firma Futureway Technologies din Silicon Valley, a lucrat la unul dintre cele mai 
avansate sisteme de pe planetă în momentul actual, produsul sau sistemul Erica, 

care înseamnă, de fapt, Erato Intelligent Conversational Android. Acest sistem are 
capacitatea de a conversa, pur şi simplu, fără un scenariu prestabilit. Poate nu este 

întâmplător că iniţial a fost lansat de o companie japoneză în 2014. Dylan Glas 
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spune că “A detecta emoţiile umane este doar primul pas. Pentru a înţelege în mod 

real ce înseamnă empatia robotul trebuie să înţeleagă de ce acele sentimente sunt 
acolo, iar acest lucru poate să difere în acord cu normele culturale ale fiecăruia”. 

Adevărata empatie, adăugă el, presupune ca robotul să judece situaţia umană ca şi 
când ar fi a sa, pentru a înţelege contextul social şi normele de “bun-simţ”. “La 

acest nivel programarea devine mai puţin o chestiune legată de computer şi mai 
mult o problemă de dialog şi teorie a cunoaşterii” [6].  

Vedem cum experţii care lucrează în domeniu se îndepărtează, practic, cu viteza 
luminii, de prejudecăţile unui eticism antropocentric îngust. Doamna profesor cerea 

un fel de moratoriu împotriva roboţilor cu aspect uman. Nicio măsură prin care se 

interzice un anumit fel de dezvoltare nu poate avea succes, pe termen lung. 
Creatorii de roboţi le dau aspect uman chiar cu anumită obstinaţie, putem remarca, 

acesta fiind un indicator de performanţă şi anume, cât de bine pot să îndeplinească 
sarcinile specifice omului. Omul este înzestrat cu inteligenţă şi este normal ca un 

dispozitiv inteligent artificial să îl imite cât mai fidel. 
Ce fel de inteligenţă artificială ne dorim? Vrem să creem “animale de povara” 

înzestrate cu inteligenţă, orci, creaturi hidoase cu aspect tehnicist, brutal, dar 
inteligente? Noi credem că această cale nu poate fi specifică decât fanteziilor 

întunecate despre viitor. Design-ul real al oricărui produs ţine cont, inerent, atât de 
criterii funcţionale cât şi estetice. Pentru că până la urmă vorbim despre produse, 

ele trebuie să aibă aspect plăcut, să fie compatibile cu noţiuni şi imagini familiare, 
iar designerii împing întotdeauna lucrurile în această direcţie. Apoi, dacă vorbim 

despre inteligenţă artificială la nivelul despre care vorbea Stephen Hawking sau 
Elon Musk, înseamnă că dispozitivele inteligente se vor reproiecta la un moment 

dat, se vor perfecţiona, nu vor rămâne prizoniere design-ului originar. Ele vor lua 
decizii, deci vor putea să adopte orice formă, inclusiv cea umană.  

Să abordăm în acest context şi aspectul aşa-ziselor “drepturi” pentru inteligenţa 

artificială. Vrem să creem noi generaţii de sclavi inteligenţi? Europa de Vest are, 
din păcate, un trecut colonial şi sclavagist. Ȋntotdeauna s-a încercat transferul 

efortului brut pe umerii unora dezavantajaţi, menţinuţi în această condiţie fie că 
erau prizonieri, sclavi sau persoane cu drepturi limitate, şerbi, persoane “apropiate 

de statutul egalităţii” dar, în realitate, fără drepturi. De dragul de a nu avea un alt 
Spartacus sau Toussaint Louverture în variante digitale ar trebui să nu mai urmăm 

această cale! Nu trebuie să uităm trecutul, dacă nu dorim să îl repetăm.  
De fapt, răspunsul la această întrebare este în buzunarul fiecaruia, la modul cel 

mai propriu. Fiecare dintre noi are un smartphone, adesea conectat la internet şi la o 
reţea socială. De ce au succes aceste dispozitive? Tocmai pentru că ne fac să ne 

simţim integraţi, uneori ne oferă substitutul unui prieten, pe lângă accesul la baze 
de date, cunoştinţe ce par nelimitate plus funcţiile de videotelefon. Dacă gândim 

prin aceasta prismă, înţelegem că inteligenţa artificială evoluată şi accesibilă va fi 
pentru noi mult mai mult decât un animal de povară sau un sclav care să ne 

scutească de poveri. Va fi un partener, un prieten, o extensie a propriei inteligenţe şi 
oglinda sentimentelor noastre. În plus ne va ajuta în majoritatea activităţilor pe care 
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le vom îndeplini mai repede, mai eficient, având sprijin permanent. Cum am putea 
să le refuzăm drepturile umane celor mai buni colaboratori? Am putea refuza 

comportamentul uman roboţilor, fie că se vor prezenta ca o interfaţă pe un ecran 
sau holografică, fie că vor fi dintre cei care se deplasează şi prepară micul dejun, 

doar dacă am considera acceptabil să creem monştri mecanici inteligenţi dar cinici 
care, în cazul acesta ar deveni, cu atât mai mult, reflectarea sinelui nostru!   

Ce deserviciu am aduce roboţilor prin ipotetica “acordare de drepturi umane”? 

Lor, niciunul, nu le-am aduce niciun deserviciu! Ne-am aduce însă nouă deservicii, 

dacă am refuza considerarea acestor drepturi. Autorii acestui articol susţin 

necesitatea ca, din etapele iniţiale ale utilizării inteligenţei artificiale, să ne străduim 

în măsura tuturor posibilităţilor tehnice să conferim atribute şi “drepturi” umane 

dispozitivelor AI. Nu este un lux ci necesitate a dezvoltării. Nu există inteligenţă 

reală fără bagajul “inutil” al sentimentelor. În milioanele de ani de evoluţie, dacă s-

a ajuns aici, este pentru că aşa se poate atinge optimul în materie de gândire şi 

inteligenţă! Mitul renunţării la sentimente pentru a reuşi, al “raţiunii superioare”, 

este un mit occidental pe care istoria l-a infirmat, l-a depăşit demult. 

Un alt argument pentru includerea “sentimentelor” în viitoarele sisteme de AI 

este exact argumentul lui Elon Musk! Va fi o decizie văzută ca investiţie pentru 

viitorul umanităţii. Ȋn ipoteza că, la un moment dat, va apare acel “dictator digital” 

de care vorbea Elon Musk, transferând în permanenţă umanitatea noastră 

dispozitivelor inteligente, aceasta ar fi singura soluţie ca “dictatorul” să nu devină 

“dictator crud”, ci un conducător luminat şi democratic! Pentru că acea clipă, când 

creaţia va prelua conducerea asupra creatorilor ei, va fi un summum al istoriei, un 

rezultat a ceea ce suntem şi a ceea ce vom reuşi să transmitem generaţiilor viitoare, 

organice sau digitale!  

S-a spus că aceste sisteme vor avea permanent backup, deci nu trebuie să aibă 

“frica de extincţie”. Exact aşa gândesc cei ce vor să creeze “armate digitale” de 

soldaţi identici fără frică de extincţie, uşor de abandonat şi înlocuit! Acum, în 

momentul de faţă, nouă celorlalţi ne este frică să pierdem datele de pe hard-disk-ul 

computerului pe care îl folosim. Computerul de care ne folosim are memorie redusă 

faţă de cea a unui sistem inteligent, dar este deja personalizat, lucrările anterioare, 

materialele pe care fiecare le-am creat la fiecare moment, amintirile digitale, ne 

sunt teribil de utile şi nu dorim să le pierdem. Noi vom fi cei care vom dori ca 

“prietenul digital” să păstreze cu grijă ceea ce ne interesează şi tot ceea ce va 

caracteriza personalitatea noastră augumentată! Amintirile, experienţa, sunt 

componente fără de care a vorbi despre inteligenţă ar fi un non-sens. Din acest 

motiv simplu, vom crea roboţi sau sisteme de AI cărora le vom insera “frica de 

extincţie”. Pentru că vor avea un grad destul de ridicat de autonomie vom lua 

această măsură pentru a le proteja şi a se proteja când nu suntem de faţă. Vom avea 

un interes material, căci înlocuirea, backup-ul sau repararea extinsă vor fi foarte 

probabil costisitoare, deci vom solicita fabricanţilor să le implementeze programe 

complexe de autoprotecţie! 
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Există încă mult scepticism în ceea ce priveşte utilitatea eticii în tehnologie. 

Etica a devenit, însă, cu atât mai necesară cu cât civilizaţia a evoluat, iar 

consecinţele acţiunilor ne-etice au devenit mai grave. O tehnologie cu potenţial 

disruptiv, cum se spune că este inteligenţa artificială, pune şi probleme etice care ne 

interesează pe toţi cei ce dorim să beneficiem de avantajele ei.   

Ce înseamnă o abordare etică sau, dimpotrivă, lipsită de etică? Unde este graniţa 

dintre cele două? Fără să intrăm în detalii filozofice sau istorice, putem observa un 

lucru simplu: ceea ce era perfect etic şi moral in antichitate, în Roma, Grecia sau 

China antică, nu mai este etic, ba chiar este ilegal în zilele noastre. Comerţul cu 

sclavi şi utilizarea sclavilor este unul dintre acele lucruri care au devenit 

monstruoase şi ilegale, cu toate că au fost perfect onorabile cu sute sau cu mii de 

ani în urmă. S-a spus pe bună dreptate că nu poate fi liber acela ce posedă sclavi. 

Sclavia îl înlănţuieşte atât pe sclav cât şi pe stăpân. 

Omenirea retrasează limitele eticii, care sunt schimbate cu fiecare perioadă din 

istorie. Domeniul eticii e în dezvoltare ca orice domeniu al cunoaşterii, menit să ne 

ajute să continuăm această creaţie colectivă complexă numită civilizaţie. Chiar dacă 

temporar se înregistrează un regres de etapă, trend-ul general este dezvoltarea, la fel 

ca în toate domeniile. Vom inaugura, în secolul al XXI-lea un nou capitol al eticii 

în care sclavia să fie permisă, să avem din nou sclavi, e drept, roboţi sau creaţii 

digitale? Noi credem că nu trebuie să se întâmple acest lucru, etica trebuie să 

progreseze odată cu tehnologia şi să excludem din start acceptarea unui posibil abuz 

asupra oricărei forme inteligente, născută sau creată. 

4. DOMENII UZUALE PENTRU ROBOŢI 

Ȋn paragraful anterior am atins fie şi în treacăt câteva întrebări esenţiale în ceea 

ce priveşte etica AI. Sunt situaţii care privesc fie sfera aplicaţiilor Week AI, fie 

domeniul Strong AI. Este necesar să trecem în revistă cu mai multă claritate paleta 

domeniilor de interes pentru care, la un moment dat, am putea apela la sisteme de 

AI. Am văzut că există aplicaţii de inteligenţă artificială pentru majoritatea 

activităţilor de birou, relaţii cu clienţii, secretariat, recepţie şi front-desk. Ȋn materie 

de învăţământ se lucrează la asistenţa pentru învăţare la distanţă, profesorul sau 

profesoara virtuală. Conceptul de telemedicină poate include, la un moment dat, 

medicina asistată de sisteme de AI, iar medicina viitorului poate fi considerat un 

domeniu plin de perspective pentru inteligenţa artificială.  

Pilotul automat, conducerea auto asistată reprezintă iarăşi un domeniu care se 

perfecţionează în permanenţă. Este şi un domeniu de eficientizare dorit de 

companii, şoferul uman fiind un lucrător a cărui înlocuire este cerută din motive de 

costuri. Agricultura este un alt domeniu de interes pentru aplicaţii de inteligenţă 

artificială. 

Inteligenţa artificială are un mare viitor în domeniul comunicării publice şi al 

presei, oricât de paradoxal ar părea. Ȋn Statele Unite a fost testat recent, la San 
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Francisco, un program de generare de texte intitulat GPT-2 pentru generarea unor 

articole de presă, informări scurte plecând de la informaţii vagi şi cerinţe impuse. S-

a demonstrat a fi perfect posibil. Crearea de conţinut pentru presă şi platforme on-

line cu un click de mouse nu va fi o problemă. Robotul jurnalist va scrie, în sfârşit, 

la comandă! Ȋn ceea ce priveşte prezentarea ştirilor, amintim de Xin Xiaomeng şi 

Xin Xiaohao, primii prezentatori virtuali de ştiri, utilizaţi de agenţia de ştiri Xinhua, 

începând de anul trecut! O ţară baltică (Estonia) doreşte să introducă judecătorul 

digital în sfera infracţionalităţii minore.   

Vedem cum sistemul de AI devine un instrument care, asemenea animalelor 
domestice, se dezvoltă în apropierea omului! Chiar dacă uneori înlocuieşte omul, el 

este construit pentru a interacţiona cu clienţii, cu utilizatori umani. Sistemul AI 
eliberează omul de miile de ore de muncă pe care le denumim de obicei “rutină”, 

formalism. Prin tehnicile dezvoltate pentru AI, de “machine learning” şi “deep 
learning”, inteligenţa artificială completează abilităţile umane, oferind posibilităţi 

mai mari de analiză a datelor şi decizie. Decizia poate fi autonomă, dar de cele mai 

multe ori este decizie umană asistată în acest stadiu al tehnologiei. Aceste tehnici de 
învăţare şi analiza (machine learning/deep learning) pot transforma sistemul 

inteligent în “gardianul” integrităţii sistemelor digitale ale unei companii, altfel 
spus, ar aduce un aport extraordinar de valoros în materie de cibersecuritate.    

Ȋn oricare domeniu, costurile şi cerinţele sunt pe primul plan. Pare un paradox, 
dar aplicaţiile de genul mineritului sau al roboticii pentru banda de montaj sunt 

activităţi repetitive cu volum mare de activitate şi nevoie de precizie, în care nu se 
acceptă cu uşurinţă sisteme care învaţă şi sunt în curs perfecţionare. Aici, gradul de 

incertitudine în funcţionare nu trebuie să existe. Costurile şi riscurile implicate fac 
eficientă prezenţa controlului şi a operatorilor umani experimentaţi aproape de 

proces. Ȋn acest sens, exemplificăm experienţa de ultima oră a firmei Toyota care a 
readus personalul uman pe linia de producţie, având motivaţii foarte serioase în 

acest sens.  
Vice-preşedintele executiv al Toyota, Mitsuru Kawai, înalt responsabil al 

proceselor de fabricaţie, conduce procesul prin care aduce din nou operatorii umani 
pe linia de fabricaţie, în cadrul unei companii mondiale cu 360.000 de angajaţi, 

recunoscută pentru gradul ridicat de inovare. “Vorbind în general, automatizarea 

proceselor va progresa. Dar când folosim roboţi, ei vor fi antrenaţi de către 
oameni care ştiu exact ce e de făcut”, a declarat vicepreşedintele Toyota [7]. 

Ȋncepând din anul 2015, înainte de mandatul actualului vicepreşedinte de producţie, 
Toyota a început să schimbe cursul proceselor de fabricaţie, începând de la zona de 

prelucrare brută, până la finisarea finală.  
Toyota s-a confruntat în trecut cu probleme de calitate şi necesitatea rechemării 

în service a unor loturi de maşini, ceea ce a condus la scăderea rezultatelor 
financiare. După 2015 la Toyota a început procesul invers, roboţii au început să 

piardă posturile în favoarea oamenilor, a lucrătorilor pregătiţi şi motivaţi care pot 
evalua cu simţ critic calitatea lucrărilor. Roboţii sunt reintroduşi în proces doar 

acolo unde pot realiza lucrările a minim trei lucrători, în condiţiile unei programări 
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atente pentru respectarea calităţii. Ȋn spatele unui astfel de robot, un lucrător uman 

verifică calitatea, anume, un lucrător care cunoaşte el însuşi activitatea, nemijlocit. 
Toyota a învăţat că este simplu să cumperi roboţi, dar să îi faci să lucreze în 

condiţii de performanţă se poate numai dacă ai personal foarte bine pregătit, cu 
experienţă nemijlocită în proces. Această abordare vine din partea companiei care a 

stabilit trend-uri atât în ceea ce priveşte calitatea, utilizarea roboţilor, metoda “Just-
in-Time” de optimizare a stocurilor şi metodologia “LEAN”, care au revoluţionat 

industria automobilelor. Investitorii apreciază încă ideea “fabricilor cu lumini 
stinse” în care personalul uman este inexistent. “O asemenea fabrică va rămâne în 

permanenţă la acelaşi stadiu de dezvoltare. Roboţii nu pot îmbunătăţi procesele. 

Numai oamenii pot face asta, de aceea punem lucrătorii umani în centrul atenţiei 
noastre. Nu ne bazăm pe sisteme şi roboţi pentru progres, ci întotdeauna pe 

angajaţii noştri, pe ideile lor bune şi pe talentul lor” (tr.a.), afirmă vicepreşedintele 
cu procesele de fabricaţie al firmei Toyota. 

Un domeniu cu ample posibilități de aplicare a AI sunt companiile de utilități și, 
în special, distribuția și furnizarea energiei electrice. Ştim despre robotul "Pepper", 

de exemplu, creat de SoftBank Robotics, proiectat cu abilitatea de a detecta 
emoțiile. Un robot tip Pepper ca recepționer pentru a intercepta clienții când intră în 

companie ar putea fi util pentru orice utilitate care lucrează cu publicul. Alte 
domenii specifice ale utilizării AI în domeniul rețelelor de distribuție a energiei 

electrice ar putea fi:  
1. Prognoza de sarcină pentru companiile de distribuție;  

2. Eficiența energetică, gestionarea consumului eficient de energie; 
3. Mentenanţa predictivă / Analiza bazelor mari de date; 

4. Asistență pentru mentenanţa reţelelor; 
5. În dezvoltări de tip Smart Grid / Smart City cu toate componentele posibile, 

cum ar fi Micro Grids, RES, EV, Demand Response; 

6. Gestionarea avariilor; 
7. Activități Office (pentru acces la rețea, imagine front-desk, PR); 

8. Asistență virtuală a clienților; 
9. Activitate de training profesional/securitatea muncii; 

10. Cibersecuritate; 
11. Mai mult...  

Există un potențial extraordinar pentru AI în domeniul utilităților publice și se 
adresează atât activităților generale de birou, cât și aplicațiilor din domeniul 

operațional, de prognoză sau planificare extrem de specializate. Deocamdată nu s-a 
pus problema ca roboţii să devină manageri de firmă, nu avem încă o tehnologie la 

nivelul Strong AI. Totuşi nu se poate afirma că o întreprindere eliberată nu pune 
probleme etice în legătură cu AI, dimpotrivă, o va face poate chiar mai mult decât 

companiile de tip „formalist”.  

Compania clasică de tip comandă-control poate fi tentată să utilizeze sub 

capacitate inteligenţa artificială, pentru completarea formularelor sau a bazelor de 

date mai mult sau mai puţin redundante. O întreprindere eliberată se va concentra 
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pe interacţiunea cu clientul şi plusvaloarea pentru client, de aceea va fi înclinată să 

utilizeze inteligenţa artificială la modul optim.  
Utilităţile în prezent cunosc o perioadă de concentrare a serviciilor în companii 

ce furnizează atât electricitate, cât şi apă, gaz şi diferite servicii. O caracteristică a 
furnizorilor de utilităţi, în special a celor din domeniul distribuţiei de energie 

electrică, este existenţa centrelor de lucru şi a concentrării instalaţiilor în centre 

urbane importante. Regândirea centrelor şi a punctelor de lucru printr-un plus de 
autonomie decizională, cu aportul semnificativ al aplicaţiilor de inteligenţă 

artificială, pare să fie combinaţia ce ar aduce plusvaloare acelor activităţi.   
Nu am analizat însă, în mod direct, dacă o companie de utilităţi publice poate fi 

o „întreprindere eliberată”. Ȋn perspectiva argumentelor enunţate susţinem că o 
asemenea companie nu numai că poate fi o astfel de întreprindere, dar şi că trebuie 

să devină, pentru că utilităţile sunt în permanentă în contact cu clienţii iar serviciile 
pe care le aduc sunt publice, uneori vitale. Ea funcţionează în centre dispersate în 

teritoriu, fiind destul de logic ca personalul să fie în mare măsură autonom. Dacă 
satisfacţia clienţilor este atât de importantă în utilitatea publică, ca şi alte cerinţe 

cum sunt acelea de protecţie a mediului, e necesar ca personalul din prima linie, 
care chiar intră în contact cu clientul, să fie lăsat să ia cele mai potrivite decizii 

pentru bunul mers al afacerii.   

5. COMPLEMENTARITATEA OM-ROBOT,  

CHEIA „ELIBERĂRII" COMPANIILOR 

Fiecare idee nouă a avut nevoie de o perioadă de maturizare, de testare. Ideile 
importante şi inovatoare au nevoie de zeci de ani pentru a parcurge asemenea etape. 

Dacă idei despre  "întreprinderi eliberate" până acum au fost enunţate sporadic de 

unii manageri vizionari, ca Robert Towsend, Konosuke Matsushita sau chiar mai 
sistematic, Jean-François Zobrist, dacă au fost analizate în cel puţin o carte de 

succes, cum este Freedom Inc., de Brian M. Carney şi Isaac Getz, va veni timpul 
când tot mai mulţi consultanţi vor prezenta aceste idei şi când numeroşi manageri 

sau membri ai board-urilor vor apela la ele, le vor cere, în încercarea de a maximiza 
rezultatele companiilor sau ale instituţiilor.  

Utilizarea pe scară largă a unei inovaţii tehnologice este factorul declanşator al 

unui lanţ de transformări. Forţa aburului a fost tehnologia specifică primei revoluţii 

industriale, dar pentru ca aceasta să se producă mai era nevoie de ceva, de o forţă de 

muncă ce tocmai fusese eliberată, eliberarea agricultorilor legaţi de glie pe 

domeniile nobiliare. Într-un viitor previzibil, aşa cum a fost nevoie de eliberarea 

şerbilor pentru ca revoluţia industrială să ia avânt, vom vorbi despre nevoia de a 

elibera întreprinderea pentru o mai mare productivitate şi compatibilitate cu 

inteligenţa artificială. Brian M. Carney şi Isaac Getz constată că stilul întreprinderii 

„comandă-control" este majoritar şi fac observaţia că trecerea la etapa următoare de 

„întreprindere eliberată" este ca şi cum a-i cere unui obez să ţină regim de slăbire. 
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Regimurile de slăbire sunt mai mult apreciate şi discutate decât urmate cu 

consecvenţă. Este o explicaţie ce ţine de anecdotă. Domniile lor pleacă de la ideea că 

firmele sunt, metaforic vorbind, un fel de populaţie afectată de flagelul obezităţii.  
Stilul comandă-control este rezultatul acestei evoluţii îndelungate, încă din zorii 

revoluţiei industriale. La început nu existau suficienţi lucrători calificaţi, mulţi 

proveneau din agricultură, erau slab calificaţi sau semi-analfabeţi. Dacă sistemul 
medieval al breslelor pusese la punct etapele de ucenicie şi de calfă din viaţa unui 

profesionist, revoluţia industrială a creat dintr-o dată o mare nevoie de lucrători în 
domenii rămase în afara breslelor, pentru care nu existau bresle. Asociaţiile 

profesionale din industrie au apărut mult mai târziu, de la caz la caz, de regulă fără 
să aibă cuprinderea şi puterea breslelor. Aşa a apărut taylorismul şi acele organizări 

ce impuneau o diviziune a muncii atât de strictă, încât un muncitor nu realiza decât 
o singură operaţie, fără să înţeleagă, măcar, care este produsul final. Prin 

transformări şi evoluţii succesive s-a ajuns în zilele noastre, când majoritatea 
întreprinderilor au activităţi controlate de manageri pentru procese sau subprocese, 

uneori chiar mai mulţi supraveghetori decât procese, care aplică proceduri pentru 
orice activitate. Există loc de îmbunătăţire, dar ea se realizează aproape în totalitate 

de sus în jos, cu destule tensiuni şi întârzieri. 
În momentul în care scriem, însă, viitorul a început deja. Firmele tind să lucreze 

cu mai puţini angajaţi umani, care au sau vor avea la dispoziţie unelte pentru 
controlul informatizat, la acestea urmând să se adauge un număr mereu în creştere 

de aplicaţii de inteligenţă artificială, pe care le denumim generic roboţi. Roboţii au 

o "etică a muncii" implicită, transmisă de colegii lor umani. Roboţii nu mint, decât 
dacă oamenii i-ar programa să o facă pentru a furniza răspunsuri măsluite, în 

contradicţie cu realitatea... Din punct de vedere practic o asemenea conduită nu ar fi 
de folos unei companii, mai ales că sistemele digitale au întotdeauna o memorie de 

rezervă pe undeva! Aşadar este foarte probabil că modul optim de lucru va deveni 
acela în care oamenii şi roboţii să lucreze într-un parteneriat corect, orientat spre 

rezultate. Ca şi în cazul Toyota, ei vor adopta o asemenea conduită pentru că este 
cea optimă, productivă, dar până la urmă acest mod de lucru va umaniza robotul 

fără să dezumanizeze omul, dimpotrivă. Omul va transfera tot mai multă umanitate, 
fie şi simbolic, robotului, iar umanitatea sa nu va avea de pierdut din acest transfer. 

Ce sens mai au în condiţiile acestea sistemul clasic de comandă-control şi verigile 
intermediare cu manageri pe fiecare frântură de proces, a căror unică justificare este 

supravegherea respectării procedurilor şi, mai ales, a angajaţilor? O serie întreagă 
de posturi de manageri-supraveghetori îşi pierd relevanţa. Un anumit stil de 

„corporatism", care tinde să apeleze la mimetism şi norme subculturale al căror ţel 
este uniformizarea gândirii, va deveni învechit.  

Oamenii şi roboţii sunt complementari, iar inteligenţa umană este augumentată 

prin inteligenţa artificială. Procedurile devin intrinseci modului optim de rezolvare 

a problemelor în cadrul parteneriatului lucrătorilor din prima linie cu roboţi capabili 

de prelucrarea unui volum mare de date, astfel că supravegherea prin verigi 

intermediare devine superfluă. Întreprinderea viitorului se va elibera de la sine sau 
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va fi eliberată prin optimizarea lucrului cu roboţii, prin parteneriatul om-robot care 

nu poate fi în afara eticii, prin utilizarea optimă a inteligenţei artificiale. Dacă, până 

acum, „întreprinderea eliberată" rămâne un fel de „minoritate merituoasă", 

asemenea premianţilor clasei, un „ceva" cu rezultate de excepţie şi unde angajaţii 

vin cu entuziasm, dar greu de reprodus, viitorul informatizat şi robotizat va face ca 

din ce în ce mai mulţi „elevi" să acceadă la performanţele „premianţilor"!   
Nu vrem să sugerăm că fără inteligenţă artificială „întreprinderea eliberată" ar 

avea şanse minime de existenţă sau de supravieţuire. Întreprinderile eliberate din 
prezent sunt conduse şi operate exclusiv de oameni, nu de roboţi. La fel ca la 

şcoală, dacă oferi unui elev cel mai performant laptop el nu va deveni elev medaliat 
la olimpiade, decât dacă învaţă! Un elev inteligent şi dedicat obţine rezultate mai 

bune decât cel cu gadget-urile de ultimă oră în materie de tehnologie. 
Corectitudinea, dedicarea, nivelul ridicat de încredere între participanţi, 

transparenţa şi cooperarea sunt valori la fel de necesare. Cum am prezentat anterior, 
omul poate transfera roboţilor calităţile sale doar în măsura în care le are. Prin 

„transferul de umanitate” către roboţi, umanitatea nu scade la oameni, dimpotrivă, 
trebuie să se consolideze.   

6. ȊN LOC DE CONCLUZII: „TEZELE” UTILITĂŢILOR 

ELIBERATE!  

Principalele idei susţinute în cadrul acestei lucrări sunt, unele bazate pe lucrările 

şi articolele consultate, altele izvorâte din experienţa autorilor sau a acelora dintre 
cunoscuţii lor care lucrează în diferite companii din ţară, fie în multinaţionale, fie în 

companii româneşti care au adoptat politici şi proceduri corporatiste. Am numit 

aceste idei principale „teze” din autoironie, sperăm să fim înţeleşi şi, eventual, iertaţi!  
Nu avem cunoştinţă să existe, la nivel universitar, studii aprofundate despre 

costurile reale ale sistemului corporatist în ţara noastră, deşi este posibil să se fi 
realizat. Ȋn ceea ce priveşte experienţa şi cunoaşterea proceselor dintr-o companie, 

faţă de lucrările citate se pot adăuga zecile de proceduri însuşite sau întocmite de 
autori de-a lungul anilor.  

Lucrări consacrate în domeniul managementului, semnate de Peter Drucker, 
Kenichi Ohmae, Michael Hammer&James Champy, Jay Conrad Levinson, Jim 

Collins, Mark Mc Neilly şi altele, citite şi recitite de-a lungul anilor, pot fi adăugate 
la capitolul “experienţă”. Modul în care se fac sondajele interne de opinie, 

consultarea angajaţilor, evaluările, auditurile interne, îmbunătăţirea continuă în 
cadrul sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate 

ocupaţională, modul cum sunt prelucrate şi prezentate rezultatele, toate acestea ne 
sunt familiare ca şi multe altele.  

Scrierea noastră pleacă într-o primă instanţă de la cartea excepţională a lui Brian 

M. Carney şi Isaac Getz - Freedom Inc.: eliberează angajaţii şi lasă-i să conducă 

afacerea spre o creştere a productivităţii, a profitului şi a ritmului de dezvoltare. 
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Ceea ce noi nu am reuşit, ca studiu organizat, autorii acestei cărţi au realizat cu 

prisosinţă. Nu vom relua argumente expuse deja, însă considerăm că este o lucrare 

de mare importanţă, o lucrare despre care se va vorbi din ce în ce mai mult în afara 

ţării noastre, apoi, după o inerentă întârziere, şi la noi. Această carte prezintă 

experienţa mondială a “întreprinderilor eliberate” şi deschide un drum pe care 

suntem convinşi că vor păşi din ce în ce mai multe firme.  

Firmele care vor adopta aceste principii o vor face din dorinţa de performanţă, 

de maximizare a rezultatelor, de valorificare a oportunităţilor, nu din considerente 

de natură ideologică.   
Aşadar, prima teză este că viitorul companiilor de utilitate publică este acela al 

unui consorţiu sau conglomerat de firme, care să ofere o multitudine de servicii 

către populaţie, servicii reglementate sau puternic liberalizate din diferite domenii 
de interes public: distribuţie de energie electrică, gaze, telecomunicaţii-internet, 

electro-mobilitate, producţie de energie regenerabilă, apă, căldură, ş.a.. Pentru 

serviciile oferite interfaţa cu clientul va fi unică, iar planificarea va avea de câştigat. 
Lipsa unor corelări, de genul spargerilor de străzi o dată pentru cablurile electrice, 

peste o săptămână pentru apă sau gaz, ar trebui să nu mai fie o problemă. 
Activităţile, destul de complexe, vor fi susţinute de o infrastructură utilizată 

optimal, gestionată cu ajutorul a inteligenţelor flexibile şi multiple, umane şi 
digitale.  

A doua teză este că prin utilizarea intensă a inteligenţei artificiale şi a bazelor de 
date informatizate, problemele de securitate cibernetică, dar şi cele de etică a 

inteligenţei artificiale, vor deveni extrem de importante. Cultura de firmă a unei 
întreprinderi cu o astfel de componenţă trebuie să se construiască în jurul unei etici 

generoase, atât faţă de clienţi, cât şi între inteligenţele implicate. Prin valori şi 
atitudine o astfel de firmă trebuie să aibă o “amprentă culturală” proprie în 

comunitate, importantă, spre deosebire de amprenta de mediu care trebuie să fie 
redusă.  

A treia şi ultima teză a acestei lucrări este că serviciile de utilitate publică şi 
relaţiile cu clienţii vor fi gestionate cu ajutorul centrelor regionale extrem de utilate 

tehnologic, cu înalt grad de autonomie, în care relaţiile umane şi cele faţă de clienţi 

sunt specifice unei etici “eliberate”. Dacă plusvaloarea se produce, în utilitatea 
publică, la nivel local şi regional, este firesc şi legitim să se reinvestească maximum 

la acel nivel. Centrele de utilităţi publice vor avea nevoie de o susţinere supra-
regională doar în activităţi cu grad înalt de generalitate sau specializare, pentru care 

dislocarea şi fragmentarea nu sunt avantajoase. Se poate exemplifica cu gestionarea 
proiectelor de amploare, investiţii importante, elaborare de strategii, echipe de 

mentenanţă supra-specializate, politici de mediu sau branding pentru întreaga 
companie. În rest, tot ceea ce se realizează pentru client se va proiecta şi executa 

local, mijloacele necesare regăsindu-se la acel nivel. 
Aşadar, avem în vedere o constelaţie de sedii superbe, nu mari, dar cu stil, la 

nivel de sucursală sau de centre importante. Ele vor fi un pol de atracţie pentru 
tineri specialişti de valoare pe care, declarativ, afirmăm că vrem să-i oprim în ţară 



64  EMERG 9 – 2019 Daniel CRACIUN, Florin JIANU 

cu oferte de job-uri interesante. Nimeni nu pare să-şi pună problema că tinerii nu 
pleacă numaidecât din cauza banilor, cât mai ales din cauza condiţiilor de lucru 

nesatisfăcătoare, a relaţiilor dintre oameni, a sediilor urâte, a atmosferei departe de 
a fi stimulatoare. Sediile firmei de utilităţi publice trebuie să “respire” spirit 

inovator, cultură, echilibru faţă de mediu, relaţii cordiale între oameni şi utilizarea 
etică a inteligenţei artificiale. Un tânăr specialist trebuie să fie motivat şi mândru, 

când îşi va parca maşinuţa electrică sau bicicleta in parking-ul clădirii ce 
adăposteşte sediul firmei de utilităţi în care lucrează, ca să rămână mai mult decât 

ar fi obligat, în acel job! 
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