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1 
editorial 

 

 

Impactul inteligenţei artificiale (IA) asupra vieţii 
sociale şi afacerilor 

Prof. univ. dr. av.  Mihai Adrian Hotca* 
Universitatea „Nicolae Titulescu” 

Consilier în Baroul Bucureşti 
 

Abstract 

Plecând de la ideea că este important ca oamenii să tragă toate învăţămintele furnizate de 
istorie şi să nu-i uite pe Hitler, Stalin sau alţi ticăloşi care s-au perindat pe scena 
societăţii, se constată că, uneori, suferim de un soi de ablepsie (orbire) în ceea ce 
priveşte pericolele asociate obiectivelor urmărite. 

Prezentul articol îşi propune să facă o analiză a corelaţiei dintre conştiinţă, conştienţă, 
inteligenţă artificială (IA) şi inteligenţa mixtă, în scopul evaluării impactului IA 
asupra mediului afacerilor. 

În final, vom încerca să răspundem la întrebarea: Ce-i de făcut?  

                                                            
* mihaihotca@gmail.com. 
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Cuvinte-cheie: inteligenţă artificială; inteligenţa mixtă; conştiinţă, conştienţă, afaceri; 
dataism; algoritm 
 

Abstract 

Having in mind the idea that it is important for people to draw all the lessons provided by 
history and not to forget Hitler, Stalin or other villains who have pervaded the stage of 
society, it is found that sometimes we suffer from some kind of disability (blindness) 
regarding the dangers associated with the objectives pursued. This article aims to 
analyze the correlation between consciousness, cognizance, artificial intelligence (AI) 
and mixed intelligence, in order to assess the impact of AI on the business environment. 

Finally, we will try to answer the question: What to do? 
 

Keywords: artificial intelligence; mixed intelligence; cognizance; awareness, business; 
dataism; algorithm 
 
1. Introducere 

Dacă despre omul modern se spunea că este în căutarea fericirii, despre omul 
secolului al XXI-lea – omul postmodern – ar trebui să afirmăm că nu se mulţumeşte 
doar să o caute, ci vrea să o obţină, să o posede. Dorinţa obţinerii fericirii aduce însă 
un risc deloc neglijabil, acela de a apela, fără prudenţă, la facilităţile oferite, inter 
alia, de inteligenţa artificială.  

Prin limitarea la minimum a efortului, spre a obţine maximum de confort, 
omul postmodern cedează din ce în ce mai multă autoritate în favoarea sistemelor 
informatice. Aici se potriveşte maxima: ai grijă ce-ţi doreşti! 

Nicăieri în lume, de la est la vest sau de la sud la nord, în niciun stat nu există o 
viziune statală sau suprastatală coerentă despre viitor, despre cum va arăta lumea în 
următorii ani sau despre cum ar trebui să fie lumea în viitor. Nu există structuri 
statale ori suprastatale care să facă previziuni plauzibile despre ceea ce se va întâm-
pla în următorii ani. 

În majoritatea domeniilor sau sectoarelor, lucrurile se petrec haotic, fără mo-
dele, tipare sau cadre prestabilite, şi totul se derulează din ce în ce mai repede. Care 
este explicaţia acestei situaţii? Ce se petrece, de fapt? Întrebarea este una esenţială, 
răspunsul presupunând o dificultate proporţională cu cea a întrebării. 



Impactul inteligenţei artificiale (IA) asupra vieţii sociale... 

13 

2. Conştiinţa, conştienţa, inteligenţa artificială şi inteligenţa mixtă 

Conştiinţa este suma sentimentelor şi senzaţiilor pe care fiinţa umană le posedă 
în raport cu propria existenţă1. Uneori, termenul conştiinţă este inclus în diferite 
expresii sau sintagme, precum conştiinţă morală, conştiinţă împăcată, a avea pe 
conştiinţă, conştiinţă încărcată etc. Aceste accepţiuni nu ne interesează în abordarea 
subiectului de faţă, ci doar semnificaţia care include experienţele subiective ale 
oamenilor. 

Conştienţa este starea de luciditate (responsabilitate) asociată sentimentelor şi 
senzaţiilor umane. În contextul inteligenţei artificiale, această stare – conştienţa – nu 
este altceva decât capacitatea omului de a înţelege realitatea înconjurătoare şi rolul 
său social. 

Cu alte cuvinte, în timp ce conştiinţa îi conferă omului un evantai larg de stări 
sufleteşti (experienţe subiective), conştienţa îi permite să-şi dea seama (să repre-
zinte) despre existenţa şi valoarea socială a experienţelor subiective trăite. 

Deşi nu este încă un aspect cu privire la care să existe consens, se pare că mate-
ria cenuşie (creierul uman) nu ţine seama de obiectivul fundamental al omului – 
reproducerea (replicarea) –, ci de conştiinţă (sentimente şi senzaţii). În acest sens, 
M. Tegmark susţine că „autoritatea supremă sunt sentimentele şi senzaţiile, nu 
genele noastre”2.  

Practic, elementul alfa care ne conduce în viaţă este conştiinţa, nu genomul sau 
instinctul de reproducere. Pe măsură ce-şi acoperă nevoile de bază, omul post-
modern este tot mai clar focalizat spre un obiectiv relativ nou – obţinerea fericirii.  

Dacă despre omul modern se spunea că este în căutarea fericirii, despre omul 
secolului al XXI-lea – omul postmodern – ar trebui să afirmăm că nu se mulţumeşte 
doar să o caute, ci vrea să o obţină, să o posede. Dorinţa obţinerii fericirii aduce însă 
un risc deloc neglijabil, acela de a apela, fără prudenţă, la facilităţile oferite, inter 
alia, de inteligenţa artificială.  

Prin limitarea la minimum a efortului, spre a obţine maximum de confort, 
omul postmodern cedează din ce în ce mai multă autoritate în favoarea sistemelor 
informatice. Aici se potriveşte maxima: ai grijă ce-ţi doreşti! 

                                                            
1 M.A. Hotca, Reflecţii şi rime din pretoriu adunate, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019,  

p. 41 şi urm. 
2 M. Tegmark, Viaţa 3.0. Omul în epoca inteligenţei artificiale, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2019, 

p. 286. 
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Sensul vieţii este dat de conştiinţă, iar nu invers, deoarece viaţa fără conştiinţă 
este lipsită de sens. Lipsa conştiinţei este specifică materiei inerte, mişcătoare sau 
care se transformă, dar fără să trăiască sentimente sau senzaţii. 

Metaforic spus, lipsa conştiinţei este similară cu situaţia în care s-ar afla un film 
pe care nu l-a vizionat nimeni sau cu cea în care s-ar găsi o carte necitită de cineva. 
Tot la figurat spus, conştiinţa reprezintă sentimentele şi senzaţiile trăite de actorii şi 
spectatorii spectacolului lumii. Poţiunea care instituie ordine în lucruri sau, dimpo-
trivă, aduce dezordinea este conştiinţa sau lipsa acesteia, întrucât materia conştientă 
este prietenoasă cu rânduiala, în timp ce materia lipsită de această autoritate este 
orientată spre neorânduială (haos). 

Au conştiinţă algoritmii specifici inteligenţei artificiale? Dacă răspunsul la 
această întrebare este afirmativ, sunt aceştia conştienţi de capacitatea lor sau de ceea 
ce pot face? 

Cu privire la chestiunea corelării conştiinţei şi a inteligenţei artificiale, Harari 
spune: „La fel cum avioanele zboară mai rapid decât păsările fără să le crească 
vreodată pene, tot aşa computerele ar putea ajunge să rezolve probleme mult mai bine 
decât mamiferele fără să dobândească sentimente” (Homo deus). 

Fără a considera problema ca fiind tranşată sau închisă, deocamdată, despre 
inteligenţele artificiale cunoscute putem afirma că nu posedă conştiinţă. Vestea bună 
este că nu avem răspunsuri certe defavorabile la cele două întrebări de mai sus, iar 
vestea proastă este tocmai lipsa certitudinii. 

În orice caz, cel puţin în prezent, algoritmii electronici cunoscuţi nu au aptitu-
dinea să dobândească conştiinţă, deoarece sentimentele şi senzaţiile nu sunt în mod 
necesar particularităţi ale inteligenţei. 

Ce ne rezervă viitorul apropiat? Este greu de anticipat. Există totuşi câteva piste 
pe care se aleargă, cu mare viteză şi probabilitate ridicată în ceea ce priveşte obţi-
nerea unor rezultate spectaculoase, care să reprezinte adevărate desprinderi sau 
salturi în domeniul IA. Se discută din ce în ce mai mult despre simbioza între om şi 
IA sau conexiunea între creier şi sisteme informatice. Totodată, trecându-se de la 
vorbe la fapte, constatăm că au apărut companii înfiinţate pentru a dezvolta tehno-
logii menite să transforme în realitate legătura directă creier-computer. 

Unul dintre proiectele cu şanse reale de reuşită, aflat în avangarda acestei 
ramuri, este cel iniţiat de compania Neuralink, fondată în 2016 de Elon Musk şi alţi 
investitori. Neuralink este un startup ce are printre obiectivele sale dezvoltarea 
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inteligenţei artificiale în simbioză cu neurologia. Într-o conferinţă video (susţinută 
la California Academy of Sciences, în data de 16 iulie 2019), Musk a oferit, alături de 
alţi vorbitori, unele explicaţii privind modul în care se îmbină tehnologia cu neuro-
logia, în scopul de a implanta în creierul uman senzori apţi să permită conectarea 
acestuia la un computer. In concreto, este vorba despre introducerea în creier a unor 
electrozi care se pot conecta la un computer (interfaţă de control al creierului – 
BCIs, brain control interfaces). Această operaţiune – conectarea creierului uman la 
un sistem informatic – se preconizează a fi realizată, în scurt timp, cu ajutorul 
laserului, prin intermediul roboţilor, fără incizii clasice în cutia craniană. 

Scopul dezvoltării proiectului este acela de a sprijini bolnavii cu afecţiuni 
neurologice să se recupereze sau să îşi amelioreze viaţa. De pildă, se presupune că 
această facilitate îi poate ajuta pe cei paralizaţi să-şi recapete capacitatea de a merge, 
iar pe cei care şi-au pierdut vederea să şi-o redobândească3. 

Referitor la acest proiect, Musk a spus: „Neuralink vrea să dezvolte o dantelă 
neurală care să poată prelua controlul creierului uman. Iar în cele din urmă vrem să 
obţinem o simbioză a creierului cu inteligenţa artificială (s.n.)”4. 

Iată că, cel puţin la nivelul perspectivei probabile, putem vorbi de o a treia 
formă de inteligenţă – inteligenţa mixtă –, rezultată din simbioza creierului uman 
cu un sistem informatic. 

Într-o altă ordine de idei, considerăm că din ecuaţie nu poate fi exclusă nici 
ipoteza potrivit căreia, în viitorul relativ apropiat, să se demonstreze că algoritmii 
chimici (umani) sunt similari cu cei electronici, constatându-se că nu există 
diferenţe esenţiale între inteligenţa umană şi cea artificială. 

 
3. Inteligenţa artificială şi pericolele asociate acesteia 

Plecând de la ideea că este important ca oamenii să tragă toate învăţămintele 
furnizate de istorie şi să nu-i uite pe Hitler, Stalin sau alţi ticăloşi care s-au perindat 
pe scena societăţii, se constată că, uneori, suferim de un soi de ablepsie (orbire) în 
ceea ce priveşte pericolele asociate obiectivelor urmărite. 

Referitor la pericolele ce pot veni dinspre creşterea importanţei inteligenţei 
artificiale, Harari avertizează: „Toată bogăţia şi puterea ar putea fi concentrate în 
                                                            

3 Pentru a viziona prezentarea lui E. Musk, a se accesa https://www.neuralink.com. 
4 Ibidem. 


