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Inteligența artificială (IA) și roboții continuă să fie un subiect comun în știrile zilnice. Prezența lor 

alternează între scenarii futuriscice sau perspective violente și e deja semnificativă în viața noastră: 

aplicații, ajutor în diferite medii, sarcini monotone și repetitive. E bine să gândim la funcționalitatea 

lor, dar și la finalitatea implicării lor în astfel de sarcini. Avem nevoie de IA pentru  ajutor în 

chestiuni dificile în care posibilitățile fizice umane sunt limitate. Există reglementări europene care 

direcționează în mod etic, politic și economic cercetarea și producția robotică. Se va ajunge la un 

moment în care putem vorbi de o democrație a IA? A vedea IA ca un sprijin va îmbogăți modul în 

care interacționăm între noi și cu mașinăriile. Totul depinde de modul în care știm să punem limite 

și să stabilim sarcinile de îndeplinit. Provocarea e dacă ne vom adapta noi sau vom crea din început 

mașinării limitate. E necesar să se depășească scenariile apocaliptice sau viziunea negativistă prin 

cunoașterea faptului că finalitatea IA e aceea de a colabora pentru rezolvarea marilor provocări și 

probleme ale omenirii. Pas critic în IA este să cădem de accord asupra un cadru etic de programarea 

tehnică și mecanică. Avem nevoie de noi solutii etice pentru infosferă pentru a deterima ce forme 

tehnologice am vrea să se dezvolte. În această privință, vor fi și mulțumuri, dar și dezamăgiri pentru 

că e prea multă fantezie și prea puțină imaginație pentru soluții care să funcționeze. Locurile de 

muncă și responsabilitatea constituie marea provocare din domeniul roboticii și al IA. La urma 

urmei, dezbaterea nu este atât despre roboți cât desre noi, cei care vom trăi cu ei. Avem nevoie de 

mai puțin science fiction și mai multă filozofie. 
 


