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Etapa 1 - Evaluarea normativă a posibilității ca sistemele artificiale să fie agenți morali 

și, corelat, a posibilității de a li se atribui responsabilitate morală. Analizarea implicațiilor 

responsabilității morale colective în cazul organizațiilor pentru cazul sistemelor 

artificiale. 

 

Data de finalizare: 31.12.2021 

 

Grad de implementare (realizare obiective, atingerea rezultatelor preconizate): complet 

 

Rezumatul etapei 

Etapa I de implementare a proiectului de cercetare „Responsabilitate morală colectivă: de la 

organizații la sisteme artificiale. O re-evaluare a cadrului Aristotelic” s-a derulat în perioada 1 

ianuarie-31 decembrie 2021 și a urmărit două obiective principale (detaliate mai jos, secțiunea 

A din prezentul raport): (a) evaluarea normativă a posibilității ca sistemele artificiale să fie 

agenți morali și, corelat, a posibilității de a li se atribui responsabilitate morală și (b) analizarea 

implicațiilor responsabilității morale colective în cazul organizațiilor pentru cazul sistemelor 

artificiale. Rezultatele acestei etape sunt prezentate pe larg mai jos, în secțiunea B (publicații, 

prezentări științifice, organizarea unui workshop internațional, întâlniri de lucru ale echipei de 

proiect). Activitățile de diseminare a rezultatelor etapei I sunt detaliate în secțiunea C a 

prezentului raport. Concluziile principale ale acestei etape au arătat că dezvoltările prezente ale 

Inteligenței Artificiale nu justifică acordarea unui statut de agenți morali sistemelor bazate pe 

IA din perspectiva cadrului eticii virtuții aristotelice, astfel că responsabilitatea morală pentru 

deciziile bazate pe utilizarea IA le revine exclusiv oamenilor implicați în adoptarea și punerea 

în practică a acestor decizii. În plus, acest lucru are implicații pentru atribuirea responsabilității 

morale colective, dat fiind că sistemele de IA nu pot fi considerate per se parte din această rețea 

colectivă de responsabilitate. Astfel, conceptualizările cu privire la responsabilitatea morală 

colectivă în context organizațional vor putea fi aplicate doar parțial pentru analizarea 
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responsabilității morale asociate sistemelor artificiale de IA. Rezultatele etapei I vor fi utilizate 

în etapa a II-a de implementare a proiectului, 1 ianuarie-31 decembrie 2022, pentru a evalua 

atât relevanța cadrul aristotelic în atribuirea responsabilității morale colective pentru 

dezvoltarea IA, cât și implicațiile terminologiei asociate autonomiei sistemelor de IA, precum 

și pentru dezvoltarea de instrumente practice care ghidează evaluarea morală în atribuirea 

responsabilității pentru deciziile și acțiunile sistemelor artificiale.  

 

 

 

A. Obiectivele de cercetare ale etapei: 

 

● Evaluarea normativă a posibilității ca sistemele artificiale să fie agenți morali și, corelat, 

a posibilității de a li se atribui responsabilitate morală. 

○ Setarea cadrului teoretic al proiectului. Analiza literaturii de specialitate cu 

privire la statusul sistemelor artificiale și conceptul de responsabilitate morala.  

 

 

● Analizarea implicațiilor responsabilității morale colective în cazul organizațiilor pentru 

cazul sistemelor artificiale. 

○ Delimitarea informațiilor relevante cu privire la responsabilitatea morală 

colectivă a organizațiilor pentru statusul moral al sistemelor de Inteligență 

Artificială (IA) 

 

 

 

 

B. Rezultatele etapei 

 

B.1. Publicații 

 

1. Constantinescu, Mihaela,  Cristina, Voinea, Radu Uszkai, Constantin Vică. 

”Understanding responsibility in Responsible AI. Dianoetic virtues and the hard 

problem of context”. Ethics and Information Technology (2021). 

https://doi.org/10.1007/s10676-021-09616-9 - publicat în regim Open Access 

 

Abstract extins: Spre deosebire de alte tehnologii care au ca scop medierea sau ameliorarea 

simțurilor ori a capacităților fizice ale utilizatorilor, inteligența artificială (IA) este dezvoltată 

pentru a suplini sau chiar înlocui agenții umani în procese de luare a deciziilor. Atunci când 

ființele umane deleagă controlul asupra proceselor decizionale către inteligența artificială, ceea 

ce se pierde este cunoașterea modului în care sunt luate aceste decizii. Acest lucru este valabil 

mai ales în cazul inteligenței artificiale bazată pe învățarea automată și a cărei funcționare este 

opacă. Dar atunci când delegăm controlul asupra diverselor fenomene sociale/politice către 

aceste tehnologii, delegăm și responsabilitatea morală pentru ceea ce se întâmplă? Aceasta este 

întrebarea la care prezentul articol încearcă să găsească un răspuns.  

https://doi.org/10.1007/s10676-021-09616-9
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Scopul acestei lucrări este de a explora și clarifica ce este și cum se asignează responsabilitatea 

morală în contextul dezvoltării și implementării inteligenței artificiale. În acest scop, avansăm 

cadrul eticii virtuții în tradiție clasică aristotelică, drept o modalitate de a clarifica care sunt 

condițiile necesare pentru ca o entitate să fie considerată responsabilă din punct de vedere moral 

pentru o anumită acțiune. Susținem că etica virtuții aristotelice are implicații importante pentru 

IA. Analizăm avantajele și dezavantajele diferitelor cadre etice utilizate în prezent în discuțiile 

privind responsabilitatea și inteligența artificială. Contrastăm abordările de sus în jos, cum ar 

fi etica deontologistă, principiistă sau consecinționistă, cu o linie de cercetare mai recentă care 

pledează pentru o reîntoarcere către etica virtuții. Subliniem avantajele acestei din urmă direcții 

și arătăm că două elemente care au fost în mare măsură ignorate în cadrul abordărilor 

aristotelice ale IA, și anume virtuțile dianoetice și importanța lor pentru contextul acțiunii, pot 

contribui la clarificarea atribuirii responsabilității în contextul dezvoltării și implementării 

acestor tehnologii. Nu în ultimul rând, analizăm implicațiile eticii virtuții de-a lungul 

dimensiunilor triadice privind etica în design, etica pentru design și etica pentru designeri. 

 

 

2. Vică, Constantin, Cristina Voinea, Radu Uszkai. “The emperor is naked: Moral 

diplomacies and the ethics of AI.” Információs Társadalom XXI, no. 2 (2021): 83–

96. https://dx.doi.org/10.22503/inftars.XXI.2021.2.6  

 

Abstract extins: Tehnologiile bazate pe inteligență artificială au împins la extrem semnificația 

„dublei utilizări”: fie că ne gândim la arme autonome, la tehnologii de recunoaștere facială sau 

simple software-uri de luare a deciziilor, toate aceste aplicații pot fi folosite atât în scopuri 

morale, cât și imorale. De exemplu, algoritmii de luare a deciziilor pot îmbunătăți eficiența 

proceselor decizionale, dar pot, de asemenea, să consolideze prejudecățile rasiale, fiind dovedit 

că discriminează pe criterii de rasă sau de gen. Discriminarea, manipularea sau exploatarea sunt 

însă fenomene ce au existat dintotdeauna în societățile umane. Dar deciziile luate de un sistem 

bazat pe inteligență artificială pot avea consecințe la scară largă, instantaneu și automat, având 

potențialul de a afecta mii sau chiar miliarde de oameni în doar o secundă. Tocmai aceste efecte 

reale și potențiale prejudicii pe care aceste tehnologii le-ar putea crea au determinat interesul 

masiv pentru etica inteligenței artificiale. 

  

În această lucrare explorăm interesele atât ale companiilor private, cât și ale statelor, în 

elaborarea unor ghiduri sau coduri de etică pentru dezvoltarea și implementarea inteligenței 

artificiale. Articolul începe prin trecerea în revistă și analizarea principalelor critici aduse 

codurilor de etică și principiilor care ar trebui să informeze dezvoltarea acestor tehnologii.   

Principala îngrijorare este legată de faptul că etica este utilizată în mod superficial, principalul 

scop al companiilor private fiind acela de a evita reglementările statului. Criticile aduse 

încercărilor de auto-reglementare se bazează pe convingerea că acestea se vor strădui 

întotdeauna să își promoveze propriile interese, astfel că eforturile lor de a integra etica în 

dezvoltarea și implementarea tehnologiilor precum IA nu vor elimina, de fapt, problemele 

socio-politice generate de aceste tehnologii. Cu toate acestea, o presupoziție ascunsă în spatele 

acestor tipuri de analize este aceea că, dacă companiile nu ar trebui lăsate să se auto-

https://dx.doi.org/10.22503/inftars.XXI.2021.2.6
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reglementeze, atunci statele ar trebui să preia conducerea în eforturile de a avansa etica în 

domeniul IA. În restul articolului arătăm că nici statele nu excelează în acest domeniu. Luăm 

ca studiu de caz încercarea UNESCO de a crea încă mai multe linii directoare privitoare la etica 

IA, pentru a arăta că atât organizațiile transnaționale, cât și statele folosesc etica ca o modalitate 

de a „masca” exercitarea puterii. Avansăm termenul de „diplomație morală” pentru a descrie 

strategia de utilizare a limbajului moralității de către organizațiile transnaționale, state și 

industrie deopotrivă, pentru a proteja și a promova forme de tehnologie care pot avansează 

anumite interese economice și politice. În observațiile finale, susținem că lupta pentru etica IA 

este, de fapt, o luptă politică.  

 

 

3. Vică, Constantin, Cristina Voinea. „Etică pentru internet și democrație: un model 

integrativ”. Alegeri morale. Teme actuale de etică aplicată, Alexandru Volacu, 

Daniela Cutaș și Adrian Miroiu (eds.), pp. 159-185 (Polirom: Iași, 2021) 

 

Abstract extins: În această lucrare cei doi autori susțin că analiza morală a vieții noastre online 

se poate folosi de un model descriptiv care unește coerent patru noduri, puncte focale ale 

existenței mediate digital: libertatea, dreptatea și egalitatea, puterea și sfera privată. Internetul 

este un set de tehnologii flexibile, ce pot fi folosite atât pentru supraveghere și control, cât și 

pentru extinderea sau întărirea drepturilor cetățenești. Creșterea numărului de utilizatori ai 

platformelor sociale impune necesitatea de a modera conținutul urcat online de către utilizatori, 

ceea ce determină trecerea de la un model diadic de reglementare a discursului public, la un 

model pluralist, în care platformele sociale joacă un rol central. Aceste date colectate reprezintă 

Big Data pe care se antrenează sistemele de IA. Dar inegalitățile de acces la noile tehnologii, 

precum și cele epistemice privitoare la capacitatea de a le utiliza duc la adâncirea asimetriilor 

informaționale ce au ca efect apariția unei fracturi în democrație. Lumea online de astăzi este 

o lume a supravegherii și a eroziunii sferei private a utilizatorilor, ceea ce duce la dispariția 

libertății cognitive care susține autonomia decizională a indivizilor. Sistemele de IA și 

algoritmii devin noi forme de guvernare prin care sunt trasate drepturile utilizatorilor, precum 

cel de a se exprima liber și de a „împărtăși” aceeași realitate informațională cu ceilalți conectați 

la rețea, dar și de a păstra o sferă privată lipsită de intruziuni. 

 

4. Uszkai, Radu, Emanuel-Mihail Socaciu. “O analiză etică a vaccinării obligatorii”. 

Alegeri morale. Teme actuale de etică aplicată, Alexandru Volacu, Daniela Cutaș și 

Adrian Miroiu (eds.), pp. 269-296 (Polirom:Iași, 2021) 

 

Abstract extins: Autorii acestui articol și-au propus să realizeze o hartă a principalelor 

argumente etice aflate în discuția academică privitoare la vaccinare. Aceștia scot în evidență 

că atitudinile posibile față de vaccinare pot fi reprezentate ca formând un continuum, 

mergând de la acceptarea necondiționată sau solicitarea activă a vaccinurilor până la refuzul 

total. Motivațiile de natură morală joacă adesea un rol semnificativ în conturarea acestor 

atitudini. Cei doi autori arată că miza argumentului moral care face apel la principiul 

nonvătămării rezidă în faptul că, pentru a‑și atinge scopul generării imunității de turmă, 
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vaccinarea necesită acțiune colectivă. În această perspectivă, refuzul vaccinării reprezintă 

încălcarea obligației morale pe care o avem de a nu participa la acțiuni colectiv 

vătămătoare. În al doilea rând, justificarea obligației morale a vaccinării pornind de la un 

principiu al echității apelează cel mai adesea la ideea că, dacă imunitatea de turmă este un 

bun public de care beneficiem cu toții, avem datoria de a prelua, fiecare dintre noi, o parte 

echitabilă a poverii de a participa la producerea sa. Nu în ultimul rând, articolul analizează 

proiectul legii vaccinării din România, subliniind că acesta pare a fi reductibil la o cheie 

valoric monist-utilitaristă dar și că forma actuală a proiectului este compatibilă atât cu un 

argument care face apel la principiul nonvătămării, cât și cu unul care pune accent pe 

echitate. 

Deși autorii se concentrează pe cazul vaccinării copiilor, ei încearcă să traseze și o direcție 

de dezbatere în actual context pandemic, analizând problema responsabilității morale a 

adulților de a se vaccina împotriva COVID-19. Articolul avansează concomitent ideea că 

adulții au o datorie morală de a se vaccina, însă statul ar avea doar prima facie un drept de 

a utiliza mijloace coercitive în acest scop.  

 

5. Uszkai, Radu, Mihail-Valentin Cernea. “Who’s the Elderly Band Behind the 

Counter in a Small Town?”. Pearl Jam and Philosophy, Stefano Marino, Andrea 

Schembari (eds.),  pp. 61-79 (Bloomsbury Publishing: New York, 2021).  

 

Abstract extins: Scopul acestui articol este de a explora una dintre cele mai dificile probleme 

filosofice privitoare la entitățile colective precum formațiile muzicale: ce face ca o trupă (în 

cazul de față Pearl Jam) să-și păstreze identitatea pe parcursul a mai bine de 30 de ani, în 

contextul mai multor schimbări petrecute atât în ceea ce privește de vedere componența, cât și 

din punct de vedere stilistic și estetic?  

Plecând de la un celebru experiment mental din zona metafizicii (“corabia lui Tezeu”), 

argumentul nostru este tributar teoriei privitoare la identitatea personală transtemporală avansat 

de Robert Nozick, în speță teoria celui mai apropiat continuator: pentru ca o formație la t2 să 

spună că este aceeași formație ca cea de la t1, nu trebuie să facă nimic altceva decât să aibă cel 

mai convingător caz privitor la faptul că reprezintă cel mai apropiat continuator al formației de 

la t1. Cu toate acestea, o teorie a identității transtemporale a entităților colective care să se 

păzească de orice potențial contraargument nu poate exista, în contextul în care o discuție 

metafizică de acest tip ne obligă să facem apel la modul în care fanii unei formații se pot raporta 

la proprietatea de a fi esențial a cel puțin unuia dintre membri. Așadar, deși din punct de vedere 

strict metafizic teoria celui mai apropiat continuator este extrem de utilă, orice perspectivă de 

genul acesta este condamnată să rămână incompletă.  

Nu în ultimul rând, articolul avansează un experiment mental provocator: poate fi cel mai 

apropiat continuator al unei formații din prezent o formație din viitorul îndepărtat, alcătuită din 

androizi dotați cu IA și care, după ce au procesat baze întregi de date, să compună un tip de 

muzică similară cu cea pe care o cântau înaintașii lor umanoizi?  
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6. Constantinescu, Mihaela, Muel Kaptein. ”Virtue and virtuousness in 

organizations: Guidelines for ascribing individual and organizational moral 

responsibility”. Business Ethics, the Environment & Responsibility, 30 no. 4 

(2021): 801–817. https://doi.org/10.1111/beer.12373. 

 

Abstract extins: Articolul analizează corelațiile dintre responsabilitatea morală individuală și 

colectivă în organizații, pornind atât de la etica virtuții de tradiție aristotelică, cât și de la 

cercetarea din studiile organizaționale pozitive (Positive Organizational Scholarship) 

preocupată de conceptul de virtuozitate organizațională (virtuousness). Articolul discută 

condițiile care fac posibilă realizarea virtuților individuale și, respectiv, virtuozitatea colectivă 

în organizații. Aceste condiții fundamentează noțiunile de responsabilitate morală și lauda sau 

blamul rezultate în contexte organizaționale. Pe de o parte, autorii discută patru condiții care 

fac posibilă realizarea virtuților individuale și atribuirea responsabilității morale individuale în 

tradiția eticii virtuții aristotelice. Pe de altă parte, autorii propun cele șapte virtuți ale Modelului 

Virtuților Etice  Organizaționale (Corporate Ethical Virtues Model) drept condiții care fac 

posibilă realizarea virtuozității organizaționale colective și atribuirea responsabilității morale 

organizaționale. Astfel, autorii analizează modul în care indivizilor și organizațiilor li se pot 

atribui grade interconectate de responsabilitate morală retrospectivă și blam, considerând că 

acestea depind de interacțiunea dintre condițiile individuale care conduc la virtute și condițiile 

organizaționale care conduc la virtuozitate. Pe baza acestei analize, autorii dezvoltă o 

interpretare bi-nivelară a responsabilității morale în organizații, prin care conectează 

responsabilitatea morală individuală și responsabilitatea morală organizațională prin 

conceptele de virtute și virtuozitate. Acest lucru este ulterior operaționalizat sub forma unor 

ghidaje practice pentru a atribui grade de blam individual și organizațional, ghidaje ce pot fi 

folosite ca instrument de evaluare de către manageri, factorii de decizie politică sau autoritățile 

de reglementare din industrie. 

 

 

B.2 Prezentări în cadrul unor evenimente științifice 

 

 

1. Prezentarea „Luke, I am not your father: Beyond Technological Paternalism, 

Towards Mutual Cooperation Between Patients, Medical Staff and AI”, susținută 

în cadrul Embedding AI in Society: The 2021 Rabb Symposium at North Carolina 

State University, 19 Februarie, 2021, online. Cu Cristina Voinea și Constantin Vică.  

 

Cristina Voinea și Constantin Vică (împreună cu Alexandru Dragomir) au prezentat lucrarea 

intitulată „Luke, I am not your father: Beyond Technological Paternalism, Towards Mutual 

Cooperation Between Patients, Medical Staff and AI” la colocviul Embedding AI in Society, 

organizat de Universitatea din Carolina de Nord. În prezentarea lor, Voinea, Vică și Dragomir 

au susținut că sistemele de IA folosite în domeniul medical pentru diagnosticare și tratament 

ar trebui concepute cu o foarte mare atenție la modul în care modifică relațiile terapeutice. Mai 

exact, IA în domeniul medical ar trebui să fie proiectată astfel încât să încurajeze relațiile 

terapeutice centrate pe pacient, care s-au dovedit a crește aderența la tratament, autonomia atât 

https://doi.org/10.1111/beer.12373
https://doi.org/10.1111/beer.12373
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a medicilor, cât și a pacienților, precum și încrederea medic-pacient, diminuând disconfortul 

generat de tratamente și servicii medicale. 

 

2. Prezentarea „IA, responsabilitate morală și virtuți dianoetice”, susținută în cadrul 

Dezbaterilor săptămânale ale Centrului de Cercetare în Etică Aplicată (CCEA), 25 

februarie 2021, 18.00-19.30, online. Cu Mihaela Constantinescu, Constantin Vică, 

Cristina Voinea și Radu Uszkai. 

 

Pe 25 februarie 2021, membrii CoMoRe, Mihaela Constantinescu, Constantin Vică, Cristina 

Voinea & Radu Uszkai, au susținut o prezentare despre inteligență artificială și responsabilitate 

morală, în cadrul dezbaterilor săptămânale ale CCEA. În prezentare, membrii CoMoRe au 

susținut că inteligența artificială poate cel mult prezenta virtuți dianoetice, dar în lipsa 

înțelepciunii practice, care informează virtuțile etice, inteligența artificială nu poate fi 

interpretată ca un agent moral care poartă responsabilitate. Etica virtuții evidențiază rolul moral 

important pe care oamenii îl joacă în dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială. 

Principalul avantaj al acestui cadru etic este evitarea oricărei forme de algoritmizare a eticii ce 

ar putea duce la delegarea de către oameni a cunoștințelor, controlului și responsabilității către 

tehnologiile IA. 

 

3. Prezentarea „You’ll never work alone: AI, robots, and the future of meaningful 

coaching in football”, susținută în cadrul Social BRIDGES 3: The near-future of 

AI: How will humans and AI interact in 5 years?, 23 Aprilie, 2021, online. Cu Radu 

Uszkai 

 

Radu Uszkai și Anda Zahiu au susținut prezentarea „You’ll never work alone: AI, robots, and 

the future of meaningful coaching in football”, în cadrul conferinței Social BRIDGES 3 

organizată de Universitatea Bundeswehr din München. Prezentarea lor s-a axat pe utilizarea 

inteligenței artificiale în antrenamentele echipelor de fotbal și pe impactul potențial al acestei 

practici în viitor. Radu și Anda au argumentat că este cel puțin neverosimil ca roboții dotați cu 

inteligență artificială să lase antrenorii umani fără loc de muncă în viitorul apropiat (din diverse 

motive, printre care, în primul rând, lipsa lor de agenție morală), dar și că noile progrese 

tehnologice ar trebui să fie tratate integraționist atât de angajați, cât și de angajatori. Acest lucru 

este datorat faptului că IA ar putea asista și spori capacitățile umane, în loc să le submineze 

relevanța în varii domenii ale activității umane, cum ar fi sportul profesionist. 

 

4. Reuniunea interguvernamentală UNESCO legată de proiectul de recomandare 

privind etica inteligenței artificiale, 26-30 aprilie 2021; 21-25 iunie 2021, online. 

Cu Constantin Vică. 

 

Constantin Vică a fost expertul în etică din partea României în cadrul proceselor de examinare 

a proiectului de text al Recomandării privind etica inteligenței artificiale (IA). Conferința 

generală a UNESCO a decis să elaboreze un instrument internațional de stabilire a standardelor 

privind etica IA, sub forma unor recomandări. De atunci, UNESCO a condus un efort 

multidisciplinar, multicultural și pluralist pentru a produce raportul și un prim proiect de 
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recomandare, împărtășit statelor membre în septembrie 2020 pentru a primi observațiile 

acestora. Rundele de dezbatere și negociere au produs o Recomandare care așteaptă să fie 

votată la viitoarea Adunare Generală. 

 

5. Comisia Națională Română pentru UNESCO - Colocviu online: Etica inteligenței 

artificiale: Cât de inteligent putem folosi inteligența artificială? 3 iunie 2021, orele 

11.00-14.00. Cu Constantin Vică și Mihaela Constantinescu 

 

Mihaela Constantinescu și Constantin Vică au fost doi dintre vorbitorii la masa rotundă 

academică organizată de Comisia Națională a României pentru UNESCO care a avut ca scop 

explorarea unora dintre implicațiile etice ale utilizării inteligenței artificiale. În timp ce 

discursul Mihaelei s-a axat pe externalitățile morale ale IA, Constantin a vorbit despre 

diplomațiile și birocrațiile morale în domeniul eticii IA. 

 

6. Prezentarea „The case for a Basic Universal Genetic Endowment”, susținută în 

cadrul XI Braga Meetings on Ethics and Political Philosophy, 9 iunie, 2021, online. 

Cu Radu Uszkai.  

 

Radu Uszkai a susținut prezentarea intitulată „The case for a Basic Universal Genetic 

Endowment” în cadrul XI Braga Meetings on Ethics and Political Philosophy, organizată 

online de către Universitatea din Braga. Deși accentul prezentării a picat pe problemele legate 

de dreptate ce reies din alocarea și utilizarea tehnologiilor de editare genetică folosite pentru 

ameliorarea fizică, cognitivă sau morală (este vorba de tehnologii precum CRISPR), 

prezentarea lui Radu a abordat și problema responsabilității morale (atât în context individual, 

cât și colectiv). 

 

7. Prezentarea „On medical technological paternalism”, susținută în cadrul 

conferinței organizate de Computer Ethics Philosophical Enquiry și International 

Association of Computing and Philosophy, 2021: The Philosophy and Ethics of 

Artificial Intelligence, 8 iulie, 2021, online. Cu Cristina Voinea și Constantin Vică.  

 

Cristina Voinea și Constantin Vică, împreună cu colegul lor Alexandru Dragomir, au susținut 

o prezentare intitulată „On medical technological paternalism” în cadrul conferinței 

internaționale CEPE/IACAP 2021: The Philosophy and Ethics of Artificial Intelligence, 

organizată de The International Association for Computing and Philosophy, la Universitatea 

din Hamburg. În cadrul acesteia, ei au argumentat că deși sistemele actuale de inteligență 

artificială medicală sporesc eficiența în diagnosticare și tratament, sporind astfel și capacitățile 

medicului de diagnosticare și relaționare cu pacientul, acestea au potențialul de a reintroduce 

paternalismul în relația terapeutică (accentul fiind pus pe compromisul dintre explicabilitate și 

performanță în rețele neuronale de tip DNN). Acest lucru se datorează faptului că sistemele de 

inteligență artificială medicală se caracterizează, în general, prin opacitate, lipsă de 

inteligibilitate și explicabilitate. 
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8. Prezentarea „AI, bias & moral responsibility”, susținută în cadrul EthicAI=LABS 

| Bias Workshop, organizat online de Goethe-Institute Bulgaria, 2 septembrie 

2021. Cu Mihaela Constantinescu 

 

La invitația Institutului Goethe din Sofia, Mihaela Constantinescu a susținut prelegerea 

intitulată „AI, bias & moral responsibility”, în cadrul evenimentului regional EthicAI=LABS | 

Bias Workshop. Prezentarea s-a axat pe discutarea prejudecăților (bias) constitutive și 

generative ale Inteligenței Artificiale, pornind de la modul în care sunt antrenați algoritmii de 

IA pe baza unor seturi de date ce conțin diverse categorii de prejudecăți și continuând cu modul 

în care sunt utilizați algoritmii IA în diverse practici ce perpetuează aceste prejudecăți. 

Prezentarea a evidențiat dificultățile inerente ale oricărei încercări de a elimina prejudecățile 

din modul în care funcționează algoritmii de IA, subliniind totodată că responsabilitatea morală 

pentru modul în care sunt perpetuate aceste prejudecăți este exclusiv apanajul indivizilor 

implicați în dezvoltarea și implementarea IA. 

 

 

9. Prezentarea „Inteligență Artificială, Responsabilitate Morală & Etica Virtuții 

Aristotelice”, susținută în cadrul Zilelelor UNESCO la Universitatea Politehnică 

București, 7 octombrie 2021. Cu Mihaela Constantinescu 

 

În cadrul prelegerii „Inteligență Artificială, Responsabilitate Morală & Etica Virtuții 

Aristotelice”, susținute în cadrul Zilelelor UNESCO la Universitatea Politehnică București, 

Mihaela Constantinescu a vorbit despre rolul cadrului eticii virtuții de tradiție aristotelică în 

conceptualizarea aspectelor de etică privind dezvoltarea responsabilă a Inteligenței Artificiale. 

Prezentarea a atins totodată aspecte legate de terminologia filosofică versus tehnică legată de 

sensul autonomiei în cadrul sistemelor de IA, precum și modul în care autonomia este 

constitutivă pentru atribuirea responsabilității morale în cazul IA. 

 

10. Prezentarea „Revenge of the droids: Star Wars, civil disobedience and the moral 

status of artificial agents”, susținută în cadrul Budapest Workshop on Philosophy 

of Technology 2021, 9-10 decembrie 2021. Cu Radu Uszkai  

 

Radu Uszkai a susținut prelegerea intitulată „Revenge of the droids: Star Wars, civil 

disobedience and the moral status of artificial agents” în cadrul conferinței BudPT2021, 

organizată de Budapest University of Technology la Budapesta. Prezentarea lui s-a axat pe o 

analiză a modului în care tema statutului moral a ființelor artificiale non-umane apare în câteva 

producții celebre din zona filmelor și serialelor TV științifico-fantastice și fantasy, cu un studiu 

de caz pe marginea celebrei serii Star Wars. Autorul a detaliat, de asemenea, consecințele 

politice pe care dobândirea unui statut moral superior ar trebui să le aibă în universul 

cinematografic respectiv.  
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11. Prezentarea „Turing’s children lack of moral motivation”, susținută în cadrul 

Budapest Workshop on Philosophy of Technology 2021, 9-10 decembrie 2021. Cu 

Cristina Voinea și Constantin Vică 

 

Cristina Voinea și Constantin Vică au susținut prelegerea „Turing’s children lack of moral 

motivation” în cadrul conferinței BudPT2021, organizată de Budapest University of 

Technology la Budapesta. Plecând de la situația androidului din romanul Machines Like Me, 

de Ian McEwan, Voinea și Vică analizează importanța motivației morale, din perspectivă 

humeană, în configurarea acțiunii și a caracterului moral. Autorii susțin că agenții autonomi  

artificiali nu pot fi cu adevărat agenți morali în lipsa sentimentelor și a pasiunilor care sunt 

elemente fundamentale pentru acțiunea morală.  

 

 

12. Prezentarea „Ethics of Artificial Intelligence in Medicine”, susținută în cadrul 

International Medical Students' Summit of Bucharest, 11 decembrie 2021. Cu 

Constantin Vică 

 

Constantin Vică este invitat să pună în discuție, în fața unui public format din medici, experți 

și studenți mediciniști, rolul IA în domeniul biomedical. Responsabilitatea în descoperirea de 

noi medicamente și noi tratamente, impactul moral al utilizării IA asupra relației medic-pacient, 

în special în cazul diagnosticării, și investigarea efectului roboților sociali în domeniul îngrijirii 

sunt cele trei cazuri paradigmatice propuse.  

 

 

B.3. Organizarea unui workshop internațional 

 

Seria de ateliere de lucru „Responsabilitatea contează”:  IA și responsabilitatea morală, 

21 octombrie, 2021, 16.00-20.00 EET.  

 

Echipa CoMoRe a organizat online primul workshop internațional din cadrul proiectului. Este 

vorba despre ediția de debut a Responsibility Matters Workshop Series (RMWS), care în 

anul 2021 a avut ca temă Inteligența Artificială (IA) și responsabilitatea morală.  

 

Descriere tematică: Astăzi, mașinile care se conduc singure, roboții care înlocuiesc profesorii 

ori chiar asistenții sociali sau roboții militari nu mai sunt nici pe departe science fiction, datorită 

inovațiilor în domeniul Inteligenței Artificiale. Dar perspectiva extinderii la scară largă a unor 

astfel de sisteme ridică mai multe probleme etice. Cine este responsabil din punct de vedere 

moral pentru deciziile luate de astfel de sisteme autonome? Cum putem folosi cadrele morale 

clasice pentru a înțelege responsabilitatea morală a IA? Acestea sunt principalele întrebări ce 

au fost abordate în cadrul Responsibility Matters Workshop: AI & Moral Responsibility. 

Invitați au fost prof. Roger Crisp (St. Anne’s College, Oxford), prof. Julian Savulescu (Oxford 

Uehiro Centre for Practical Ethics), Andreas Theodorou (Umeå University) și Emilian 

Mihailov (ENHATEC project, University of Bucharest). Din partea CoMoRe, Mihaela 

Constantinescu și Radu Uszkai au vorbit despre responsabilitate morală în contextul aplicațiilor 
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de consiliere morală bazate pe inteligență artificială, în timp ce Cristina Voinea și Constantin 

Vică au ridicat problema prieteniei roboți-copii și a responsabilității pentru situațiile 

problematice ridicate de un astfel de parteneriat.  

 

 

B.4. Întâlniri de lucru ale membrilor echipei de proiect CoMoRe 

 

Reuniunea de lansare a CoMoRe (kick-off meeting) - 11 ianuarie 2021, 18.00-20.00, 

online. Cu Mihaela Constantinescu, Constantin Vică, Radu Uszkai și Cristina Voinea. 

 

Întâlnirea de lansare a proiectului CoMoRe a avut loc online, pe 11 ianuarie 2021. Membrii 

proiectului au discutat principalele ipoteze ale cercetării lor, concentrându-se pe statutul moral 

al IA și pe problema responsabilității morale. Fiecare membru al echipei CoMoRe a prezentat 

direcția asupra căreia se va dedica pe parcursul proiectului și principalele idei directoare ale 

cercetării lor. Cu ajutorul feedback-ului oferit de ceilalți participanți, membrii proiectului au 

dezvoltat cadrul conceptual pentru un articol despre IA și responsabilitate morală.  

 

Întâlniri periodice ale echipei TE 

 

Pe parcursul anul 2021, membrii echipei CoMoRe au avut întâlniri periodice lunare, online și 

offline, pentru a contura și sistematiza activitățile principale din cadrul proiectelor, colaborarea 

pentru scrierea articolelor de cercetare, pentru workshop-ului internațional și pentru susținerea 

unor prezentări științifice. 

 

 

 

 

C. Diseminarea rezultatelor din etapa I 

 

C.1. Designul și implementarea platformei de comunicare a proiectului  

 

Conceperea și implementarea site-ului http://comore.ccea.ro/. Actualizarea periodică a site-

ului cu rezultatele de cercetare ale proiectului CoMoRe.  

 

 

C.2. Promovarea workshop-ului internațional ”Inteligența Artificială (IA) și 

responsabilitatea morală” 

 

Workshop-ul internațional organizat de echipa CoMoRe a fost promovat online prin 

intermediul unui mix de site-uri, rețele sociale, platforme comunicare: ccea.ro, pagina FB a 

CCEA, pagina Facultății de Filosofie - UB, ICUB, UNIBUC, pagina FB a ICUB. 

 

 

 

http://comore.ccea.ro/
https://www.ccea.ro/responsibility-matters-workshop-ai-moral-responsibility/
https://www.facebook.com/etica.aplicata/posts/4725084397531219
https://www.facebook.com/etica.aplicata/posts/4725084397531219
https://filosofie.unibuc.ro/2021/10/14/ccea-responsibility-matters-workshop-ai-moral-responsibility/
https://icub.unibuc.ro/2021/10/18/responsibility-matters-workshop-series-ai-moral-responsibility/?fbclid=IwAR1ZzQZIne6NtdxfyNOIKwBdDcSufr5DW9B1eNPHJ5azB5_rl6Q5b4z4ETU
https://unibuc.ro/workshopul-cu-tema-ai-moral-responsibility-da-startul-unui-nou-sezon-al-dezbaterilor-in-etica-aplicata-organizate-in-cadrul-facultatii-de-filosofie-a-ub/
https://www.facebook.com/icub.humanities/posts/354093649836082
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C.3. Apariții media & evenimente de popularizare a științei 

 

 

1. Aleph News, Știu (emisiunea principală de știri), 22 martie 2021. Cu Constantin 

Vică 

Constantin Vică a fost invitatul lui Costi Mocanu și Felix Drăghici la emisiunea de informare 

Știu. Alături de subiectele zilei, acesta a introdus diverse idei legate de cercetarea în IA și 

impactul ei etic. 

 

2. Scena9, “Despre dreptul de a-ți trăi moartea cu demnitate”, 8 aprilie 2021. Autor: 

Radu Uszkai 

Radu Uszkai a analizat în articolul său argumentele etice privitoare la moartea asistată, 

susținând dreptul indivizilor de a “muri cu demnitate” și necesitatea unui cadru legal 

responsabil care să țină cont de o asemenea constrângere normativă.  

 

3. Radio România Cultural, Izvoare de filosofie (realizator: Cornel-Florin Moraru) 

- „Despre vicii și virtuți în era inteligenței artificiale”, 21 mai 2021. Cu 

Mihaela Constantinescu. 

Până nu demult, dezbaterile etice erau limitate la acțiunile umane și la modul în care aceste 

acțiuni afectează, în mod pozitiv sau negativ, oamenii din jurul nostru. Odată însă cu apariția 

algoritmilor de inteligență artificială și cu implementarea lor în  diferite domenii ale vieții 

practice, eticienii își pun întrebarea dacă nu cumva discuțiile etice ar trebui să fie extinse și 

asupra acestor tehnologii. Cum schimbă apariția inteligenței artificiale procesul uman de luare 

a deciziilor? Cine își asumă responsabilitatea pentru o decizie luată de un algoritm? Poate fi 

blamată o entitate artificială pentru urmările problematice ale propriei funcționări? Acestea 

sunt întrebările care au ghidat discuția dintre Cornel Moraru și Mihaela Constantinescu.  

 

4. Radio România Cultural, Timpul Prezent, 12 mai 2021. Cu Radu Uszkai 

Radu Uszkai a fost invitatul Adelei Greceanu și al lui Matei Martin la emisiunea Timpul 

Prezent. Acesta a discutat despre rolul brevetelor în cercetare (cu accent pe cercetarea 

biomedicală) și a arătat care sunt limitele etice ale acestora într-un context pandemic.  

 

5. Aleph News, Știu (emisiunea principală de știri), 18 mai 2021. Cu Radu Uszkai 

Radu Uszkai a fost invitatul lui Costi Mocanu și al Ioanei Țigănilă la emisiunea de informare 

Știu. Alături de subiectele zilei, acesta a introdus diverse idei legate de problema 

responsabilității morale în contextul noilor tehnologii. 

 

6. Dicționar de idei și ideologii, 3 iunie 2021, #2i 📘 Ce este postumanismul? Ep.29 

Invitat: Constantin Vică 

Constantin Vică a fost invitatul lui Cristian Presură, care deține canalul cel mai important de 

știință din România (131.000 urmăritori), pe platforma YouTube, pentru o discuție cu filosoful 

și universitarul Ciprian Mihali despre avatarele postumanului. O parte consistentă din 

dezbatere a fost acordată rolului Inteligenței artificiale și a responsabilității colective pe care o 

avem în dezvoltarea, implementarea și utilizarea sa. 

https://alephnews.ro/inregistrare/stiu-22-martie-2021-cu-felix-draghici-si-costi-mocanu/
https://www.scena9.ro/article/eutanasie-sinucidere-asistata-moarte-demnitate
http://izvoaredefilosofie.blogspot.com/2021/05/editia-din-21-mai-2021-despre-vicii-si.html
https://www.radioromaniacultural.ro/timpul-prezent-este-etic-sa-fie-brevetate-vaccinurile-impotriva-covid-19/
https://alephnews.ro/inregistrare/stiu-18-mai-2021-cu-ioana-tiganila-si-costi-mocanu/
https://www.youtube.com/watch?v=qOtgpqgSRpk
https://www.youtube.com/watch?v=qOtgpqgSRpk
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7. Institut Français de Timişoara, Nuit de la philosophie, 25 iunie 2021. Cu Mihaela 

Constantinescu și Radu Uszkai 

Mihaela Constantinescu și Radu Uszkai au fost doi dintre invitații primei ediții din România a 

evenimentului “Nuit de la philosophie” unde au fost gazdele unui atelier pe tema “Unde te vezi 

peste 5(0) de ani. Despre relația om-robot și etica viitorului”. Cei doi au expus principalele 

provocări etice ale unui viitor în care interacțiunea dintre oameni și mașini inteligente dotate 

cu IA va deveni o componentă uzuală a vieților noastre.  

 

8. Iscoada Podcast - Despre inteligențe artificiale și realități virtuale, 20 iulie 2021. 

Cu Constantin Vică. 

O conversație între scriitorul și antropologul Jean-Lorin Sterian, filosoful și eticianul 

Constantin Vică și un invitat surpriză. Cei trei au încercat să răspundă următoarelor întrebări: 

ce înseamnă post-umanismul în relație cu Inteligența Artificială și care sunt implicațiile etice 

și socio-culturale ale utilizării unei astfel de tehnologii? Cum glumește și cum creează o IA? 

Avansul tehnologic din ultimii 30 de ani a plasat individul într-o nouă paradigmă filosofică și 

culturală: post-umanismul, înțeles ca un melanj om-mașină, în care se chestionează limitele 

dintre uman și non-uman, dintre natural și artificial, dintre Sine și Celălalt. 

 

9. Dilema Veche (nr. 906) - Cine merită să o traducă pe Amanda Gorman?, 19-25 

August 2021. Autor: Radu Uszkai 

Radu Uszkai a analizat câteva dintre provocările etice presupuse de traducerile literare, scoțând 

în evidență rolul pe care IA l-ar putea juca în acest proces.  

 

10. Izvoare de filosofie, Radio România Cultural (realizator: Cornel-Florin Moraru) 

- Viitorul umanității în epoca inteligenței artificiale. Provocări etice și aplicații 

estetice ale algoritmilor, 8 octombrie 2021. Cu Constantin Vică 

De la cele mai vechi mituri ale culturii grecești, unde Hephaistos sau Dedal aveau printre 

creațiile lor celebrele automata, artefacte cu suflet, minte și voință proprii, până la piesele de 

teatru ale Atenei clasice, ideea unor entități artificiale care preiau vasta majoritate a muncilor 

umane a fost un vis constant al culturii europene. Acest vis a intrat și în domeniul filosofiei, 

mai ales prin Aristotel, care, în tratatele sale de politică, sugerează că, atunci când „suveicile 

ar țese ele însele și plectrele ar cânta la kithara”, nu va mai trebui să muncim, ci doar să ne 

bucurăm de produsele utilitare și spirituale ale acelor mașinării automate pe care le-am 

construit. Acum însă, la aproape două milenii și jumătate distanță, când inteligența artificială a 

devenit o posibilitate concretă, nu doar un vis frumos, pare că încă suntem departe de visul lui 

Aristotel. De aceea, este momentul potrivit să ne întrebăm cum ne mai putem gândi umanitatea 

în era inteligenței artificiale? Ce probleme etice ridică apariția algoritmilor de inteligență 

artificială? Pot computerele prelua o parte din funcțiile spirituale ale omului, cum ar fi arta și 

analiza estetică? 

 

 

 

https://www.facebook.com/InstitutulFrancezTimisoara/posts/4061826713895423
https://iscoada.com/podcast/despre-inteligente-artificiale-si-realitati-virtuale/
https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/cine-merita-sa-o-traduca-pe-amanda-gorman
https://www.radioromaniacultural.ro/viitorul-umanitatii-in-epoca-inteligentei-artificiale-provocari-etice-si-aplicatii-estetice-ale-algoritmilor/
https://www.radioromaniacultural.ro/viitorul-umanitatii-in-epoca-inteligentei-artificiale-provocari-etice-si-aplicatii-estetice-ale-algoritmilor/
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11. Artsense - interviu, 25 octombrie 2021, Dialoguri pe Contrasens cu Constantin 

Vică 

Dialogul s-a concentrat pe temele specifice cercetării etice și estetice asupra IA și Realității 

Virtuale. Fiind o publicație dedicată artei contemporane, multe dintre subiecte au urmărit 

tocmai relația dintre IA și artă, atât în sensul antic al termenului, cât și în cel modern. Constantin 

Vică a susținut că nu ar trebui să privim spre tehnologie ca artefact, robotul Terminator, ci spre 

tehnologie ca ideologie care vrăjește mințile noastre. Frica de roboți e irațională (nu și dacă te 

afli în ținta dronelor de război) și la fel de irațională e pasiunea pentru noi și noi gadgeturi și 

instrumente care clădesc fiecăruia un geamăn digital. Acest lucru e o scăpare de sub control. 

Privind spre roboți nu vom vedea dincolo de ei. Iar dincolo de ei sunt interese economice și 

politice, jocuri de dominație, capital. 

 

12. Radio România Cultural, Izvoare de Filosofie (Realizator: Cornel-Florin Moraru) 

- Explorări filosofice ale culturii pop. De la rock alternativ la serialele Netflix, 22 

octombrie. Cu Radu Uszkai 

De la Platon și Aristotel încoace, ne-am obișnuit ca filosofia să abordeze niște teme perene, 

cum ar fi cea a ființei sau a devenirii, și să dezvolte, pe aceste teme, teorii complicate și 

abstracte. Tocmai de aceea, filosofii au fost acuzați, uneori pe bună dreptate, că s-au retras într-

un „turn de fildeș”, de unde dezbat probleme ajunse aproape ezoterice, fără a acorda atenție 

realităților culturale și sociale din jurul lor. Cu toate acestea, de câteva decenii încoace, putem 

observa evadare a gândirii filosofice din acest „turn de fildeș”, ce se caracterizează prin 

abordarea unor domenii care, din perspectiva tradiției, ar putea fi văzute ca „triviale” și fără 

miză filosofică. Dintre aceste domenii, studiul culturii pop sau, cum mai este ea numită, a 

culturii de masă, a dobândit un loc din ce în ce mai important în preocupările gânditorilor 

contemporani. Fie că vorbim despre muzica pe care o ascultăm la radio, despre serialele care 

prezintă un viitor în care IA este ubicuă pe care le vedem pe Netflix sau despre filmele din 

cinematografie, acestea au ajuns din ce în ce mai prezente în mediul academic și în cultura 

reflexivă a timpurilor noastre. Care sunt provocările pe care cultura pop le ridică filosofiei? Ce 

ne poate învăța rock-ul alternativ despre modul în care construim identitatea entităților 

colective? Care sunt temele filosofice implicate în unele dintre cele mai vizionate seriale 

Netflix?  

 

 

 

Director proiect, 

Mihaela Constantinescu 

http://www.accontrasens.ro/artsens-articles/dialoguri-pe-contrasens-cu-constantin-vica/
http://www.accontrasens.ro/artsens-articles/dialoguri-pe-contrasens-cu-constantin-vica/
http://izvoaredefilosofie.blogspot.com/2021/10/editia-din-22-octombrie-explorari.html
http://izvoaredefilosofie.blogspot.com/2021/10/editia-din-22-octombrie-explorari.html

