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Gata ! Cel puțin deocamdată. Mă refer la restricțiile introduse de ordonanțele 
militare  ale autorităților. Putem, în sfârșit să ieșim din casă fără document. 
Desigur, pentru cei mai mulți dintre noi, n-a fost o problemă deosebită, dar 
totuși …Cel puțin după opinia mea, mai greu de înțeles sau de acceptat, a fost 
 categoria 65+  premieră absolută care ne-a încriminat ad-hoc sub pretextul 
unei vulnerabilități, cel puțin discutabile. Dar, unde-i lege nu-i tocmeală ! 
Fiecare cu păcatele sale ! 
     
Pentru că  starea de urgență nu s-a lăsat eliminată așa, de pe o zi pe alta, 
autoritățile au impus o altă formă de a rămâne  în atenția tuturora, și anume  
starea de alertă ! De data aceasta restricțiile au fost drastic reduse, dar totuși 
n-au dispărut ! Potrivit declarațiilor autorităților, data relaxarii semnificative   
pentru noi va fi 15 iunie.   Nu intru în detalii  pentru sunt sigur că veți fi 
nerăbdători să le aflați aflați imediat ce vor fi făcute  cunoscute.  
 Mulțumim Domnului, nu s-a întîmplat nimic deosebit pentru noi . Cred că mulți  
se gîndesc cu interes la  data viitoarei noastre  întâlniri. Oricum, resimțim o 
senzație de bine. Indiferent de dată, la  viitoarea întâlnire  vă punem la 
dispoziție,cu plăcere, aparițiile anterioare ale revistei noastre nedistribuite 
datorită   restricțiilor de circulație instituite de către autorități. 
 
Dar relaxareea se face, din ce în ce mai pregnant, nu numai în țara  noastră , 
dar și în Europa : Grecia, Italia, Spania ,Franța sunt dintre Statele  UE care au 
anunțat deja  măsuri de revenire la  normalitate ale vieții cotidiene a populației. 
Aceste fapte sunt de natură să ne facă și pe noi să sperăm că vom  reveni 
,curînd,la perioada anterioară pandemiei. 
 
Pentru că  veni vorba , avându-se în vedere, contextul militaro-politic 
mondial, poate mai complex ca niciodată, n-ar fi de luat în considerare 
repunerea în scenă a  scenariului istoric- GRIPA SPANIOLĂ- din 1918, soldat  
cu 24 de milioane de victime ? 
Evident, ați ghicit : acum  scenariul este -  COVID 19 – din 2020. 
 
 Am și eu ceva de zis . O vorbă veche de-a noastră : 

 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 164, iunie 2020 EE                                              Radu GRUIA 



3  Revista MECANICII’61, An 16, # 164, iunie 2020 EE 

 Click pentru cuprins 



4                     Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”                    
 

 
 

Suntem în cea de a treia lună a pandemiei. Aţi văzut cum le-am trecut pe primele două: sub 
sloganul „Staţi în casă!”, cu infectări, carantină, izolare la domiciliu, amenzi, spitalizări,  
înmormântări.  În luna asta urma să se termine Starea de Urgenţă şi să nu mai fim nevoiţi să  stăm în 
casă, plus alte câteva relaxări a regimului dur de până acum.  Am fost însă atenţionaţi că aceste cadouri 
le vom primi,  începând cu data de 15 mai, doar dacă vom fi cuminţi în continuare. Eu şi Ani chiar 
am fost cuminţi, să vedem cum s-au comportat ceilalţi. 

 
1.05.2020 - 3.05.2020 
Au fost trei zile consecutive libere în care a existat temerea că românii vom ieşi la iarbă verde 

ca să mâncăm mici şi să bem câte o bere, conform tradiţiei,  că nu vom respecta distanţarea socială şi 
că va urma un val crescut de infectări.  În realitate, românii au fost peste aşteptări de cuminţi, mult 
mai cuminţi decât au fost de Paşti: au mâncat mici şi au băut bere la domiciliu. Şi noi am procedat la 
fel: Ani face nişte mici la tigaie care îi concurează pe cei la grătar, iar eu (numai eu) am băut bere 
neagră Silva, preferata mea, şi am ascultat la radio marşuri muncitoreşti ce ne-au amintit de Epoca de 
Aur.  N-au lipsit însă infectările, al căror număr total a depăşit în acest weekend cifra de 13.000 iar 
numărul  deceselor s-a apropiat de 800. Eu am început să mă plimb în intervalul dintre orele 10 şi 13, 
cât ne este permis seniorilor, prin cartierele învecinate, pe străzi necirculate, pline de verdeaţă şi 
pitoresc. Menţionez câteva, de care probabil aţi auzit: Popa Nan, Plantelor, Mântuleasa, Romulus. 
Am reînvăţat să umblu pe jos. 

 
5.05.2020 
Bulibăşală guvernamentală: „Liber la drumeţii montane,  dar interzis să pleci din oraş”. 

Gogomănia îi aparţine ministrului de interne. Guvernul a mai comis şi alte mici gafe, s-a şi bâlbâit 
dar, per ansamblu, consider că a făcut ce se putea face în această perioadă dificilă. Opoziţia însă îl 
taxează pentru cea mai mică greşală în dorinţa să-l dărâme PNL-ul în sondaje şi să crească ea. Nu 
uitaţi că se apropie alegerile locale şi parlamentare! Pe scena politică internă, acum când ar trebui ca 
partidele să-şi dea mâna, ca să ieşim din această situaţie dureroasă,  e dihonie. 

 

 Sursa ; MECANICII”61, Anul 16, # 164, iunie 2020,                                     Artemiu VANCA 
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Marcel Vela 
 

6.05.2020 
La sesizarea Avocatului Poporului, doamna Renate Weber, Curtea Constituţională a României 

(CCR), al cărei preşedinte este domnul Valer Dorneanu, a declarat neconstituţionale  amenzile şi toate 
restricţiile dispuse prin ordonanţele militare din timpul  Stării de Urgenţă,  pentru că încalcă libertăţile 
individuale ale cetăţenilor prevăzute de Constituţie. A lăsat  Guvernul fără o armă importantă în lupta 
cu cei care nu respectă interdicţiile impuse cu scopul de-a împiedeca răspândirea infectărilor cu 
coronavirus. Măsura e corectă, deoarece libertăţile individuale nu pot fi suspendate decât printr-o lege 
organică,  dar a intervenit într-un moment complet inoportun, care putea fi amânat. Uite aşa, 
instituţiile statului îşi pun beţe în roate unele altora şi suferim noi, pentru că după asta au urmat o 
suită de încălcări ale restricţiilor impuse, urmate de infectări. Emilian Popovici, vicepreşedintele 
Societăţii Române de Epidemiologie a afirmat, la acea dată: „Fără măsuri dure, România putea avea 
11.700 de decese din cauza COVID-19” 

 

                                                                                  
                                           Weber                                                  Dorneanu 

  
7.05.2020 
După cum am văzut, la începutul acestei pandemii, în plină iarnă,  românii au plecat de bună 

voie sau au fot alungaţi din ţările occidentale şi s-au întors în România aducând cu ei şi coronavirusul. 
Acum, ţări occidentale ca Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie, simt acut lipsa celor care fac de 
mai mulţi ani în aceste ţări munci pe care autohtonii le refuză, cum ar fi recoltatul manual sau 
îngrijirea bătrânilor. Printre ei se numără şi românii.  Ţările respective    i-au solicitat să revină 
promiţându-le lefuri pe care nu le-ar fi putut câştiga în ţară. Drept urmare, peste 2000 de români s-au 
înghesuit pe aeroportul din Cluj, neglijând complet distanţarea socială, pentru a pleca la recoltat de 
sparanghel în Germania. S-a iscat un scandal mare. Dintre cei ajunşi la destinaţie, unii s-au 
îmbolnăvit. Mi-e un necaz cumplit când văd iresponsabilitatea  semenilor noştri! Nemţii nu şi-au 
respectat promisiunile şi au început să curgă plângerile românilor care le culegeau sparanghelul. 
Ministrul muncii, doamna Violeta Alexandru, s-a dus în Germania ca să vadă ce poate face pentru 
conaţionalii noştri. Nu s-a dus de geaba. Nemţii au reparat câte ceva. 

Câteva titluri de articole din presa românească şi străină, referitoare la această situaţie: 
„Căpşunarii români, perla Europei” (Adevărul); „Britanicii consideră prea murdară munca în 
agricultură” (Adevărul); „După acuzele că fură munca localnicilor, românii au devenit o marfă rară” 
(La Libre Belgique) 
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                Aglomeraţie pe aeroportul din Cluj                                        Violeta Alexandru                                                                                                                                                                                   

12.05.2020 
Pe data de 15 mai, urma să expire Starea de Urgenţă.  Ea trebuia înlocuită cu Starea de Alertă, 

care presupunea mai puţine restricţii. Printre altele,  urma să putem ieşi din casă şi noi, 
seniorii, la orice oră, fără declaraţii pe proprie răspundere şi să se redeschidă parcurile. Toţi românii 
vom fi obligaţi însă să purtăm măşti în mijloacele de transport în comun şi în toate spaţiile închise şi 
să respectăm distanţarea fizică. Avocatul Poporului însă, foarte harnic când nu trebuie, a reclamat  la 
CCR ca fiind neconstituţională  o Ordonanţă de Urgenţă din 2004, pe baza căruia se instituia Starea 
de Alertă. Sesizarea urma să fie dezbătută de CCR abia pe 20 mai, prin urmare, până atunci, nu mai 
era nici Stare de Urgenţă şi nici Stare de Alertă. În situaţia aceasta Guvernul a întocmit  urgent un 
proiect de lege pe care l-a înaintat Parlamentului şi care l-a dezbătut , în regim de urgenţă, în decurs 
de două zile.  Legea nu putea intra în vigoare însă mai degrabă de 18 mai. Doamna Weber şi CCR nu 
s-au gândit deloc că vor crea, în plină pandemie un vid legislativ, care va permite persoanelor 
inconştiente să-şi facă de cap, sau au prevăzut asta, dar nu le-a păsat. 

 
15, 16, 17.05.2020 
Starea de Urgenţă a expirat în 14 mai ora 24, iar în zilele de 15, 16 ş17 s-au constatat mai multe 

acte grave de nerespectare a izolării sociale şi a portului măştilor de protecţie. Nişte indivizi - câteva 
sute - pentru care eticheta de „idioţi” mi se pare a fi prea indulgentă, au demonstrat în aceste zile în 
Piaţa Victoriei din Bucureşti, fără a respecta distanţarea socială, din contră, s-au îmbrăţişat şi pupat 
între ei. Unii au susţinut că virusul care a provocat pandemia COVID-19 nu există, că  pandemia e o 
afacere a nu ştiu cui,  că Starea de Urgenţă care a fost  şi cea de Alertă care urmează sunt nişte abuzuri 
pentru care  Preşedintele  României şi Guvernul ar trebui să demisioneze. Seara, în Parcul Herestrău 
foarte mulţi tineri s-au distrat cu băuturi şi dans,  fără respectarea distanţării sociale.  

Printre participanţii la manifestaţia din Piaţa Victoriei au fost şi persoane de la care nu te 
aşteptai să facă parte din categoria descrisă mai sus:  Adrian Severin, fost ministru de externe şi 
europarlamentar, condamnat la închisoare pentru corupţie, Bogdan Stanoevici, fost candidat la 
Preşedinţia României,  fost director al  Circului de Stat şi fost ministru în guvernul Ponta,  Viorel 
Cataramă  om de afaceri, fost membru PNL şi, culmea, vicepreşedinte  a Crucii Roşii. Acesta din 
urmă, în zilele anterioare, se îmbrăţişase cu nişte infectaţi cu coronavirus vrând să demonstreze că lui 
nu i se poate întâmpla nimic. Într-adevăr, nu s-a infectat şi el. Întrebarea este: cei cu care s-a îmbrăţişat 
au fost cu adevărat infectaţi? 
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Demonstranţii antipandemie din Piaţa Victoriei 

 

 Severin                                 Stanoevici                                    Cataramă  

Cei trei nu sunt chiar „idioţi”, dar sunt, probabil, adepţi ai teoriilor conspiraţioniste conform 
cărora coronavirusul este un joc coordonat de industriile farma și media, vaccinurile sunt făcute ca 
să eutanasieze o parte a populației, cardurile cu cip sunt făcute ca să ne țină sub control, 5G  ca să 
mai aducă niște boli, COVID-19 ar fi un fel de gripă iar testele pentru COVID-19 ar infecta 
pacienții. Ei fac parte dintre cei care-l acuză pe Bill Gates de conspiraţie şi Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii că face parte din „guvernul global” cu intenţii malefice.  
        Tipuri de lozinci scandate sau afişate la demonstraţie: „Jos dictatura!”, „Demisia!”, „Noi 
suntem poporul!”, Libertate!”, „România, trezește-te!”, „Suntem oameni, suntem frați, nu ne vom 
lăsa cipați!”, „Covide et impera” " "Imunizare naturală, NU carantină socială!", „Binele impus se 
cheamă abuz!”, „Cui foloseşte demenţa termometrizării?”, „PNL dictează, PSD votează, USL încă 
funcţionează!” 

Tot în aceste zile, foarte mulţi diasporeni s-au decis să vină în ţară ca să profite de una dintre 
măsurile cu care venea Starea de Alertă, şi anume de faptul  că nu vor mai fi carantinaţi în afara 
domiciliului. La graniţa cu Ungaria pe sensul de intrare în ţară, s-a produs mare aglomeraţie şi 
dezordine, cu ignorarea completă a distanţării sociale şi cu pericolul de infectări, mai ales că 
majoritatea celor de acolo veneau din zonele roşii ale Europei de Vest. Din lipsa legislaţiei, forţele de 
ordine s-au limitat la atenţionări, la fel cum au făcut şi în cazul celor din Piaţa Victoriei. De vină 
pentru situaţia creată a fost în primul rând Guvernul, care nu a   prevăzut-o şi nu a luat măsurile care 
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se impuneau, dar de vină au fost şi diasporenii, care s-au îngrămădit acolo ca oile. Sincer, aveam 
despre ei o părere mai bună. 
 

 
Înghesuiala de la graniţa cu Ungaria 

Nici Biserica Ortodoxă n-a fost mai brează. Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a împărtăşit 
copiii cu aceaşi linguriţă. El şi multe alte feţe bisericeşti sunt convinşi că atâta timp cât săvârşesc un 
act liturgic nu li se poate întâmpla nimic. S-a dovedit însă că virusul SARS-CoV-2 care a provocat 
pandemia COVID 19, nu ţine seama de sex, naţionalitate, rasă, religie, stare socială etc. şi îşi vede de 
ticăloşiile lui. 

Eu am profitat de ridicarea Stării de Urgenţă ca să îmi reiau plimbările zilnice în Parcul 
Naţional din apropiere. Prima vizită în parc după două luni de izolare a fost, cu adevărat, regăsirea  
raiului pierdut. Natura, răcoarea şi aerul curat de acolo parcă le descopeream prima oară! Copacii au 
înverzit, pomii au înflorit şi s-au scuturat, iarba a crescut fără spectatori. Mă aşteptam să văd raţe 
sălbatice cu boboci pe lac. Am văzut doar răţoi, raţele cloceau încă. 

 
19.05.2020 – 22.05 2020 
A intrat în vigoare Starea de Alertă şi odată cu asta şmecherii n-au mai îndrăznit să fenteze 

restricţiile impuse de pandemie, în această perioadă. Au apărut însă cozi la diferite instituţii, unde 
unii cetăţeni s-au înghesuit să-şi plătească datorii către stat sau să obţină actele de care aveau nevoie. 
S-a respectat cu greu distanţarea socială şi nu toată lumea purta măşti. Îmi face impresia că românilor 
le place să stea la coadă! S-au obişnuit cu ea în comunism şi o consideră încă un prilej excelent de 
socializare. Pe de altă parte, e vorba de cei care nu ştiu să-şi rezolve problemele de acest gen online, 
dar este şi vorba de instituţii ale statului în care digitalizarea serviciilor lasă de dorit. O constatare 
plăcută: în mijloacele de transport în comun şi în magazinele alimentare toată lumea poartă măşti şi 
respectă distanţarea. 

Se pare că am atins vârful epidemiei şi că suntem deja pe o pantă coborâtoare. Doamne ajută! 
Numărul infectărilor a depăşit 17.000,  ieri au fost doar 165 de cazuri de infectări, iar numărul morţilor 
a ajuns la 1107.                                  

România este printre competitoarele în cursa pentru obţinerea unui vaccin contra epidemiei 
COVID-19. La institutul Oncogen din Timişoara, o echipă condusă de  imunologul Virgil Păunescu e 
cu vaccinul  în faza în care se pregăteşte documentaţia pentru Agenţia Naţională a Medicamentului în 
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vederea aprobării începerii studiilor clinice. În competiţie se mai află: China, SUA, Germania, Marea 
Britanie. Peste 100 de laboratoare din aceste ţări lucrează la obţinerea vaccinului. Ne punem toate 
speranţele în ei. 

A murit, răpus de coronavirus, arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, în vârstă de 91 
de ani.  A fost dovedit ca colaborator al Securităţii, din anul 1975. În 1979 a fost abandonat de aceasta 
pentru că nu s-a dovedit de folos. A fost un monarhist convins. În 1992  l-a invitat pe Regele Mihai 
să-şi petreacă Paştele la Mănăstirea Putna, intervenind pe lângă autorităţile române să-i permită 
regelui accesul în ţară. Peste 5000 de români au mers la Putna  să-l vadă pe rege. IP Pimen a fost 
înmormântat pe 22 mai la Mănăstirea Sihăstria. Înmormântarea s-a făcut fără respectarea regulilor 
din cadrul Stării de Alertă: au participat mii de credincioşi , iar unii dintre ei au sărutat sicriul în care 
era depus arhiepiscopul. Se pare că Biserica Ortodoxă Română a obţinut o derogare de la autorităţi 
ca la înmormântare să participe mai multă lume, dar nu şi să atingă sicriul arhiepiscopului. Nu mi se 
pare normal nici acordarea derogării şi condamn BOR pentru că nu a luat măsuri corespunzătoare să 
împiedice posibile infectări. Toate acestea se petreceau în judeţul Suceava, campion pe ţară la 
infectări şi decese din cauza coronavirusului.        
 

                                                            
Prof. dr. Virgil Păunescu                                                                                IPS Pimen 

 
23.05.2020 – 31.05.2020 

În ţară s-a discutat mult pe tema dacă se va relua sau nu şcoala şi s-a decis să nu se reia.  Se 
discută încă despre măsurile care vor trebui să fie luate la testele naţionale şi bacalaureat, în timp ce 
prin parcuri văd mereu zeci de elevi stând unul lângă altul, fără măşti şi mănuşi şi fără să le  pese de 
vreun pericol. 

O altă temă dezbătută pe larg este cea a economiei. Guvernul a luat deja câteva măsuri ca să 
vină în ajutorul agenţior economici, şi este preocupată serios să ia şi altele. Opoziţia îl acuză însă că 
n-a luat niciuna şi că cele pe care vrea să le ia nu sunt suficiente. Parlamentul votează legi cu măsuri 
populiste menite să pună în dificultate Guvernul din punct de vedere financiar. Mai nou, îl ameninţă 
că va iniţia o moţiune de cenzură împotriva lui dacă nu va mări cu 40% pensiile începând cu 1 
septembrie. Oameni fără minte! 

Arhiepiscopului Tomisului, Teodosie, cel care a împărtăşit mai mulţi copii cu o singură 
linguriţă, a avut idea ca în noaptea de 26/27 mai să „recupereze”  cu public învierea Domnului, ratată 
din cauza pandemiei. Iniţiativa lui, criticată de Patriarhie, n-a avut succes la dobrogeni. Unde nu-i 
cap, vai de credincioşi! 

În acest interval de timp, Guvernul împreună cu Preşedintele, bazându-se pe faptul că suntem 
ferm pe panta descendentă a infectărilor (sub 200 zilnic), au hotărât noi măsuri de relaxare începând 
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cu 1 iunie: liber la deplasarea în afara localităţilor, deschiderea plajelor şi a teraselor cu respectarea 
măsurilor de distanţare. Sper să fie bine, adică, curba infectărilor să     n-o ia din nou în sus. 

Ludovic Orban şi câţiva miniştri „au dat cu mucii în fasole”. Pe 25 mai, de ziua premierului, 
acesta a avut în biroul lui, ca invitaţi, pe câţiva  dintre ei.  Fără să respecte distanţarea şi fără să poarte 
măşti, măsuri la care ne obligă pe noi, cetăţenii de rând, acolo s-a mâncat, băut şi fumat. Cineva, un 
„prieten”, i-a pozat şi a publicat poza. Mi-e tema că credibilitatea prim-ministrului şi a Guvernului s-
au dus pe apa sâmbetei. Efectiv, Guvernul Orban „şi-a dat foc la valiză”, cum se mai zice. Au apărut 
repede primele reacţii de condamnare şi băşcălie. Ponta n-a întârziat să-i ceară demisia lui Orban şi 
i-au urmat repede PSD-ul.  Personal sunt dziluzionat.  

                               

 
                                                               Poza nefericită 

La 31 mai, situaţia epidemiei de coronavirus în ţara noastră este următoarea: 

• infectaţi                            19.527 
• vindecaţi                         13.256 
• decedaţi                           1.262 
• la terapie intensivă                160 
• în carantină                         2.330 
• în izolare la domiciliu       95.456 

În afara ţării, situaţia este următoarea: 
• infectaţi                                3.074 
• decedaţi                                   106 
• vindecaţi                                    22 
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                           Evoluţia pandemiei în ţara noastră până la sfârşitul lui mai. 

Din păcate, numărul cadrelor medicale infectate a depăşit  1000, ceea ce a lipsit spitalele de 
aportul lor în plină pandemie. Un număr mic dintre ei s-au infectat în perioada de debut a pandemiei, 
din lipsa echipamentelor de protecţie. Cei mai mulţi însă, s-au infectat după ce problema lipsei 
acestora nu s-a mai putut pune. Personal consider că infectările s-au datorat lipsei lor de atenţie sau 
de pricepere. Nu toţi medicii sunt ceea ce ne-am închipuit noi despre ei! 
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Abstract 
Matematicianul englez Alan Turing – unul dintre 
fondatorii informaticii - a publicat în anul 1937 un 
concept matematic al unei mașini gânditoare 
universale, demarând procesul de dezvoltare a 
mașinilor inteligente. El a pornit de la intenția să 
modeleze – în termeni ma-tematici sau utilizând 
elemente mecanice - procesul de gândire al unui 
matematician atunci când acesta încearcă să 
demonstreze o teoremă. Această publicație a stat 
la baza dezvoltării mai întâi a computerelor – care 
au pătruns în absolut toate activitățile umane – iar 
apoi a mașinilor cu gândire inteligentă, care au 
apărut și s-au dezvoltat spectaculos în ultimii 10 

ani. Acestea din urmă sunt folosite în prezent în domeniul sănătății, al economiei, al cercetării 
științifice, în domeniul militar, în informarea dar și în dezinformarea publicului sau a instituțiilor. O 
dată cu creerea unor mașini de calcul cu capacitate uriașă, folosirea inteligenței artificiale pătrunde 
în tot mai multe domenii, complectând și parțial înlocuind activitatea umană.  
În materialul de față se încearcă o prezentare a stadiului actual al dezvoltării inteligenței artificiale. 
 

1. Două căi de dezvoltare a inteligenței artificiale 
 

Cele două căi folosite au fost:  
- folosirea de elemente electro-mecanice independente, legate între ele printr-un concept 

elaborat de constructor și transmis mașinii prin conecțiile dintre elemente și prin algoritmi. În 
afara acestora, utilizatorul mai poate programa încă alți algoritmi care corespund problemei pe 
care o are de rezolvat.  

 
Această cale a dus la apariția și dezvoltarea computerelor cunoscute și folosite deja de mai multe 
decenii. Ele sunt capabile să realizez operații de calcul extrem de complicate și de lungi într-un timp 
foarte scurt, prezintă însă dezavantajul că execută numai operațiile care i-au fost indicate de 
utilizator, în ordinea indicată de acesta: utilizatorul trebuie să cunoască foarte bine procesul – sau 
calculul – pe care-l atribuie computerului spre rezolvare ;  computerul nu poate lua decizii de 
corectare a algoritmului în funcție de rezultatele obținute. Inteligența mașinii se manifestă prin 
precizia și viteza cu care execută procesul comunicat însă decizia asupra algoritmului de urmat – și 
deci asupra unei mari părți din inteligența utilizată – rămâne în sarcina programatorului. 

 
Calea aceasta de dezvoltare a computerelor – și deci a inteligenței artificiale - nu a putut să satisfacă 
cerințele tot mai complexe rezultate din studiul și simularea multor procese naturale, pentru a căror 
cunoaștere este necesară o cantitate imensă de activitate umană de înaltă calificare. Aceasta a dus 

Optzeci de ani de dezvoltare  
       a inteligenței artificiale 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 164, iunie 2020 EE                                        Radu MIHALCEA  
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la ideea simulării structurii creerului uman – care constă din mai multe straturi de neuroni legați 
între ei prin sinapse, vezi figura alăturată – și care este capabil să analizeze singur – printr-un proces 
încă neelucidat de cercetarea științifică – și să obțină o explicație pentru fenomenul care trebuie 
studiat. În decursul acestui proces, în creerul uman se pot forma noi sinapse iar sinapsele vechi se 
pot deteriora și dispare, mai ales dacă nu sunt folosite un timp îndelungat. În acest fel a apărut o 
alternativă la conceptul deja existent și care constă din : 
 
- creerea unei mașini formată din rețele neuronale : nenumărate niveluri de mulți «neuroni » 

electronici, fiecare neuron al unui nivel fiind conectat de toți neuronii nivelului următor. Fiecare 
legătură (sinapsă) este dotată cu un potențiometru acționat automat, care permite reglarea 
intensității semnalului transmis neuronului  următor.  

 
 

Prima mașină de acest gen – denumită Perceptron - a fost realizată în 1957 de psihologul american 
Frank Rosenblatt, folosind neuronii artificial inventați deja din 1943 de către neuropsihologii 
americani Warren McCulloch și Walter Pitt, după modelul rezultat din studiul funcționării celulelor 
creerului uman. Rosenblatt a putut demonstra că această mașină « neuronală«  poate realiza 
operațiile pe care le realizează mașina lui Turing dar în plus poate executa operația de programare 
automată a algoritmului necesar rezolvării unei anumite probleme : aceasta capacitate a fost 
denumită plasticitate cerebrală. Procesul de dezvoltare a algoritmului a fost denumit deep learning 
fiindcă el constă din prezentarea computerului a nenumărate – mii, mai bine zeci de mii – de modele, 
toate de acelaș gen (de exemplu fotografiiile unor câini) , pe care rețeaua neuronală le înregistrează 
într-un anumit fel (fără a face copii după fotografii) adică le învață.  Învățarea are loc prin reglarea 
automată a valorilor potențiometrelor tuturor sinapselor.  
 
Sarcina cea mai simplă constă din a identifica dacă un model prezentat ulterior – de exemplu 
fotografia unui animal încă neprezentată computerului – reprezintă un câine sau nu. Dacă 
computerul a primit un număr suficient de fotografii de câini și s-a autoprogramat corespunzător, 
iar animalul prezentat este într-adevăr un câine, atunci rezultatul oferit este  afirmativ: „Da, și 
aceasta este un câine!” Dacă animalul prezentat însă este o pisică, rețeaua neuronală va comunica 
că „aceasta nu este un câine”: ea nu este capabilă să identifice ce fel de animal este cel prezentat 
decât dacă a fost instruit în prealabil ca să poată recunoaște animalul respectiv..  
 
Dacă numărul de fotografii a fost insuficient sau nu a cuprins toate pozițiile pe care le poate lua un 
câine, toate culorile pe care le poate avea blana lor, toate....etc...atunci rețeaua neuronală poate să 
nu recunoască că aceasta este fotografia unui câine și poate comunica că fotografia ar reprezenta 
un alt animal pe care îl cunoaște...sau nu. In acest caz programatorul inițiază conștient procesul de 
reverse learning, prin care imaginea ultimă a câinelui este retransmisă de la output către input. Ca 
rezultat, toți potențiometrii la toate nivelele neuronale sunt reglați din nou și sistemul neuronal în 
întregime învață să încadreze și noua imagine în baza ei de date.   
 
În imaginea de mai jos este prezentată schematizat funcționarea IA. 
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Toți neuronii nivelului 1 sunt legați cu toți neuronii nivelului 2, aceștia de neuronii nivelului 3 …și așa 
mai departe. Neuronii nivelului 1 sunt conectați de aparatul digital cu ajutorul căruia se introduc în 
sistem : 
- mii de imagini ale câinilor de toate felurile, rasele, culorile, dimensiunile, etc…În urma acestei 

operații, IA se autoprogramează, adică fixează valorile fiecărui potențiometru (potențiometrele 
nu sunt arătate în figură) al fiecărui neuron. În acest fel IA « învață » ce este un câine : IA nu 
reține imaginea câinilor ci numai valorile potențiometrelor rezultate în urma procesului de 
învățare. 

-  imaginea care urmează să fie analizată. Aceasta poate fi diferită de toate imaginile prezentate 
anterior IA. În figură este schițat cazul în care primul neuron de pe rândul 2, numărând de sus 
(rândurile nu sunt numerotate în figură !) nu recunoaște că valoarea care i-a fost prezentată ar 
aparține imaginii unui câine. Neuronul indică valoarea zero, adică nu transmite niciun impuls 
către neuronul de pe acelș șir dar la nivelul 2. În cazul schițat, nici acest neuron nu recunoaște 
valoarea pe care o primește ca aparținând imaginii unui câine și nu transmite mai departe nici 
un impuls. 

Numai pe șirurile 1, 4 și 6 neuronii de la toate nivelurile primesc impulsuri care sunt recunoscute ca 
aparținând imaginii unui câine. Aceasta este suficient pentru ca neuronul din mijloc la ultimul nivel 
să totalizeze o sumă a impulsurilor primite care să corespundă valorii învățate pentru un câine. În 
acest caz IA confirmă : da, aceasta este imaginea unui câine ! 
 
Sunt numai două condiții care trebuiesc indeplinite de fiecare neuron :  
- Intensitatea semnalului care ajunge la stratul neuronal următor (nivelele N1, N2, N3, N4) este 

modelată de potențiometrul automat intercalat între ele.  
- un semnal este transmis către următorul strat neuronal numai atunci când suma semnalelor de 

input depășește o anumită valoare, care și ea poate fi reglată automat. 
 
Rețelei neuronale astfel concepută îi lipsea încă posibilitatea de a comunica cu operatorul. Joseph 
Weizenbaum a dezvoltat în 1963 un prim agent conversațional, care – în prezent și întro formă mult 
dezvoltată – este folosit de sistemele Siri (iPhone) și Alexa (Amazon). Acestea sunt sisteme capabile 

 

 

      IA 
recunoaște 
  Un câine! 

      Input                Nivelul 1           N2                N3                       N4             N5               Output: 
      Imaginea               Aici sunt             Aici sunt        Aici este                Aici sunt         Aici sunt         Un câine! 
      câinelui                detectate             identificate     identificat               identificate     identificate 
                                valorile pix            marginile        conturul              alte  caracte-    combinații de 
                                                                                                            ristici               caracteristici 
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să susțină o conversație coerentă cu operatorul. De atunci transmiterea de ordine către rețeua 
neuronală se poate face și verbal, iar rezultatul poate fi comunicat verbal sau în scris, după cum 
alege operatorul.  
 

2. Rezultate remarcabile  
 

Printre rezultatele care au caracterul unei «pietre de hotar » în dezvoltarea IA se numără : 
- 1998: crearea software de cercetare a societății Google, 
- 1999: lansarea serviciului de traducere automată Babel Fish 
- 2001 : lansarea pe piață a primelor aspiratoare de praf automate de către firmele Electrolux și 

Roomba 
- 2002 : începerea experimentărilor cu sisteme de conducere automată a autovehiculelor de către 

firma Mercedes  
- 2004: creerea sistemului de comunicare socială Facebook 
- 2009: începerea testărilor cu automobilul automat Google Car 
- 2011: lansarea primelor sisteme de comunicare automată prin viu grai Siri, Alexa, Google 
- 2016 : prima detectare a unui cancer uman 
- 2018: lansarea sistemului de comunicare Google Duplex, care “vorbește » ca o persoană fizică. 

 
Primul rezultat deosebit al inteligenței unei rețele neuronale a fost realizată în 2012, când aceasta 
a reușit să performeze mult mai bine decât multe alte sisteme și computere -  construite pe alte 
principii - în recunoașterea unor fotografii. În 2015 o rețea neuronală obține cel mai bun rezultat în 
jocul Atari 2600, după ce a învățat singur regulile jocului .  
 
În 2016 o rețea neuronală a firmei Google reușește să învingă pe campionul mondial al jocului Go, 
koreanul Lee Sedol. Pentru a realiza acestă performanță au fost folosite trei metode care au dus la 
învățarea controlată, condusă de către programatori :  
- Rețelei neuronale i-au fost prezentate 30 de milioane de mutări jucate de experți. 
- Informațiile obținute au fost folosite pentru a juca milioane de partide cu el însuși. 
- Evaluarea rezultatelor a fost făcută cu metodele statistice Monte Carlo, care permit evaluarea 

în permanență a șansei de succes a fiecărei mișcări.  
Succesul programării a fost dat de numărul imens de mutări, fiecare analizată din punct de vedere 
al succesului probabil. Aceasta este și cheia succesului oricărei activități neuronale : numărul mare 
de variante puse la dispoziție pentru învățare. Un rezultat asemănător a fost obținut atunci când  
rețele neuronale au jucat partide de șah împotriva unor șahiști renumiți.  
 
Cu toate că victoriile rețelelor au fost categorice de fiecare dată, comentatorii care au analizat 
partidele au semnalat deficiențe între modul în care au fost jucate aceste partide și cele jucate între 
ființe umane : au lipsit intuiția mișcărilor viitoare, strategia și viziunea jocului precum și capacitatea 
de adaptare la diferite stiluri de joc. Desigur că din punctul de vedere al șahistului profesionist aceste 
deficiețe apar majore, dar dacă se consideră exclusiv succesul activității rețelei neuronale, se poate 
spune că deficiențele trebuiesc privite numai ca diferențe importante dar neesențiale din punct de 
vedere al rezultatului final. Poate că automatele vor trebui să fie educate ca să țină seama în viitor 
și de aceste criterii sau…poate că nu va fi necesar : oamenii au nevoie de instrumente auxiliare cum 
ar fi o viziune, o strategie și de diferite tehnici de joc în timp ce rețeaua neuronală nu folosește 
aceste metode de lucru ci se mulțumește numai cu analiza unui mare număr de mișcări înainte și cu 
calculul șansei de succes a fiecăreia. Rezultatul final îndreptățește modul de lucru al rețelei 
neuronale, mod care este mai simplu și mai eficace. Această concluzie permite o intuiție asupra 
modului substanțial în care o rețea neuronală va modifica rezolvarea problemelor în viitor.  
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Un alt rezultat remarcabil a fost obținut prin folosirea reverse learning : pentru a rezolva celebra 
problema a aranjării cubului lui Rubik – care permite 4.3 x 1019 mișcări – s-a pornit de la starea finala, 
cu toate laturile aliniate conform cererii finale. Cu ajutorul unui robot, fiecare fațetă a fost deplasată 
în toate direcțiile și sensurile posibile  astfel că – în final – rețeaua neuronală a învățat toate 
posibilitățile de aranjament. Folosind aceasta experiență în sens invers, adică pornind de la un 
aranjament oarecare, s-a putut restabili ordinea finală foarte repede : cea mai bună performanță a 
unei rețele neuronale a fost de numai 4 secunde în timp ce recordul mondial deținut de o persoană 
fizică este de 3,47 secunde.  
 
IBM a dezvoltat și oferă pe piață computere din seria Watson, după numele fondatorului companiei. 
Este o instalație complexă care folosește IA și al cărui preț – numai hardware  – este de peste 3 
milioane dolari. Computerul poate fi folosit în diferite domenii unde sunt disponibile mari cantități 
de date și se cere o singură soluție optimală. Asemena probleme se găsesc din abundență – de 
exemplu - în sistemul juridic american, care nu se bazează pe legi bine precizate ci pe tradiție, pe 
hotărârile luate anterior. Avocații au datoria ca în cadrul pledoariei lor să prezinte și cazurile și 
deciziile luate în trecut și care se potrivesc cu situația analizată curent. Aceasta necesită o muncă de 
triere de zeci, poate sute de ore de muncă de analiză și încă zeci de ore destinate punerii cap-la-cap 
a celor mai importante date din fiecare caz. Computerul Watson, o dată alimentat cu toate deciziile 
luate în cadrul jurisdicției americane, este în stare să selecționeze - în minute numai – toate cazurile 
relevante, să le analizeze și să ofere pledoaria optimală în cazul analizat. Câștigul de timp este 
enorm : deja se pune problema că facultățile de științe juridice trebuie să reducă substanțial 
numărul de studenți fiindcă – după terminrea studiului – aceștia nu vor mai găsi locuri de muncă în 
birourile de avocatură! 
 

3. Folosirea IA în domeniul sănătății publice 
 

În domeniul sănătății publice se încearcă în prezent gruparea tuturor informațiilor existente pentru 
toți pacienții care suferă de o anumită boală și separarea acestora după caracteristici comune des 
întâlnite. Aceasta ar putea duce la determinarea a câte unui tratament pentru fiecare viitor pacient 
în parte, realizare care ar putea duce la însănătoșirea grabnică, la con-solidarea stării de sănătate a 
pacienților și la însemnate reduceri ale costurilor tratamentului. 
 

3.1. Câteva considerații privind folosirea IA în medicină 
 
Legate de tratamentul pacientului, apar două probleme de bază ale IA:  
- în primul rând, cantitatea imensă de informații produse de sănătatea publică :  aceasta are o 

rată a creșterii de aprox. 50% / an, pornind de la nivelul estimat pentru anul 2020 de 2,3 
zettabytes (sau, altfel exprimat 2,3 trillion gigabytes ceea ce înseamnă vizionarea de HD filme la 
un singur aparat timp de 262 milioane de ani !). Din păcate în prezent nu există sisteme de 
computere capabile să manipuleze acest flux de informații într-un timp convenabil…să zicem în 
câteva ore. 

 
O primă soluție ar fi divizarea acestui imens flux de informații pe categorii - de exemplu rasiale 
sau de tipuri de boli sau pe organe - ceea ce ar simplifica problema dar ar introduce 
nedeterminări de care ar trebui ținut seama ulterior, când s-ar dori instituirea unui sistem global 
și general pentru fiecare pacient și fiecare boală. 
În prezent se lucrează la acest gen de IA în medicină.  
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- în al doilea rând informațiile produse în timpul unui tratament sunt complexe și se pot diviza în 

trei grupe :   
informații structurate – așa cum rezultă din măsurătorile efectuate cu aparate ca 
termometrul, tensiometrul sau analizele chimice ale laboratoarelor medicale, pe de o parte. 
În afară de acestea mai rezultă informații din analiza socotelilor produse de medici, spitale, 
societați de asigurare, etc…care și ele sunt structurate dar se refera la valori nemedicale.  
Toate acestea informații structurate pot fi transmise unui computer și prelucrate de acesta. 
informații nestructurate – așa cum rezultă – de exemplu - din analiza de către medic a 
situației generale a bolnavului sau din analiza unei radiograme de către un specia-list. Aceștia 
oferă o apreciere verbală (calitativă) a stării pacientului sau a imaginii pe care o au în 
față…dar computerul nu poate lucra eficient cu asemenea aprecieri ver-bale, care mai și 
diferă de la medic la medic sau…chiar dacă este vorba de acelaș me-dic… de ora la care a fost 
făcută aprecierea : dimineața la începutul săptămânii sau în ultima oră de lucru din 
săptămână ! Alte asemenea aprecieri sunt rapoartele medici-lor la ieșirea pacientului din 
spital, descrierea procedeului care a fost urmat de un chirurg, condițiile medicale ale 
membrilor de familie a pacientului, etc. A pune toate aceste informații întro formă care 
poate fi utilizată de computer…este o sarcină care stă în fața medicinii încă înainte de a se 
putea trece la analiza computerizată a tutu-ror informațiilor. 
 
Consultul pacienților produce însă și informații care…nu sunt notate nicăieri ! Pacientul 
comunică doctorului simptomele sale, medicul pune întrebări care îl ajută să determine fie 
starea de sănătate a pacientului fie efectul unui tratament aplicat. …De multe ori acestea 
sunt tocmai informațiile care duc la decizia medicului cum să continue tratamentul…dar 
aceste informații – cu toate că sunt extrem de importante - nu sunt notate nicăieri ; ele se 
pierd o dată cu sfârșitul vizitei medicale…Și acest deficit al activității medicale trebuie 
remediat înainte de a se putea trece la folosirea IA în medicină pe scară largă. 

 
În legătură cu folosirea înformațiilor oferite de IA apar aspecte legate de multitudinea beneficiarilor 
acestora și de aici a protocoalelor care trebuiesc realizate. Printre beneficiari se numără :  
- pacienții, care ar urma să primească rezultatul prin elaborarea unui program de activități fizice, 

tratamente cu vitamine, supravegherea performanțelor fizice ale corpului în scopul elaborării 
unui program detailat de viață care să ducă la îmbunătățirea calitativă a acesteia și la reducerea 
costurilor vieții.  

- medicii. IA poate ajuta la determinarea rapidă a diagnozei evitând teste suplimentare care sunt 
necesare dacă nu este folosit un computer. IA poate determina pacienții care au nevoie urgentă 
de un anumit tratament, chiar dacă simptomele nu sunt concludente. 

- societățile de asigurare care necesită programe de îmbunătățire a calității asistenței medicale 
aplicabile pe scară largă pentru a atinge rezultate bune la costuri reduse. 

- farmacii și întreprinderi farmaceutice care – în urma sortării sistematice a datelor obținute din 
încercările clinice - trebuie să identifice de timpuriu efecte negative ale noilor preparate, să 
determine grupurile de pacienți care pot beneficia de un nou preparat sau de o combinație de 
medicamente existente și să poată recomanda combinațiile de dozaje cele mai efective. 

 
Pentru a putea combina înformațiile din atâtea surse disponibile și a putea comunica rezultatele în 
feluri atât de diferite este necesară o interconectare multiplă a diferitelor sisteme IA 
bine «învățate», ceea ce complică rezolvarea imens rezolvarea problemelor medicale. 
 

3.2 Rezultate obținue în medicină prin folosirea IA 
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În anul 2018 Food and Drug Administration (instituția care aprobă medicamente sau procedee 
medicale în USA) a acceptat folosirea unui aparat care folosește inteligența artificială (denumit IDx-
DR) pentru diagnosticarea retinipatiei diabetice. Aparatul analizează aspecte specifice care apar pe 
o simplă fotografie a retinei. În Franța un aparat similar denumit OphtAI poate dedecta treisprezece 
patologii oftalmologice. Alte folosiri practice în medicină sunt detectarea cancerului de sân pornind 
de la o mamografie sau a cancerului de piele pornind de la o fotografie a zonei cercetate  
Deja în 2017 robotul de fabicație chineză Xiaoyi a reușit să…promoveze examenul de admitere la 
facultatea de Medicină, obținând 456 puncte din 600 posibile după numai o oră de lucru, în timp ce 
media studenților umani a fost de numai 350 de puncte după o activita-te de 10 ore!  
 
IA poate contribui esențial la scurtarea timpului de cercetare și a costurilor pentru producerea unui 
nou medicament prin « construirea «  de molecule virtuale care pot îndeplini cerințele caietului de 
sarcini dat. Ulterior IA poate analiza sutele de mii de substanțe a căror structură moleculară este 
cunoscută și poate determina care dintre ele are structura cea mai apropiată de structura necesară. 
În acest fel timpul pentru dezvoltatea unui medicament nou poate fi redus drastic. De asemeni IA 
poate prezice propietățile unei anumite substanțe pornind de la structura ei molculară sau poate 
prezice reacția unui pacient – ale cărui date sunt cunoscute – la un anumit medicament : aceasta 
permite pe de o parte industriei farmaceutice să seleționeze persoanele care vor fi antrenate în 
determinarea reacției bolnavilor la medicamentul respectiv iar pe de altă parte medicului care poate 
ordona creerea unui medicamnt specific pentru bolnavul pe care-l tratează. 
 

4. Indecibilitatea, o problemă tehnică primordială 
 
Dezvoltarea multor sisteme de IA și folosirea lor în cele mai diferite domenii a dus la determinarea 
unei probleme comune tuturor sistemelor : este imposibil de știut cu certitudine (100%) dacă soluția 
oferită de IA este cea mai bună. Orice soluție oferită de IA este însoțită de menționarea unei 
probabilități ca de exemplu « 95,8% probabilă ». Rămâne la decizia utilizatorului dacă vrea să 
accepte soluția propusă…sau nu. Această propietate a soluțiilor IA a fost denumită indecibilitate și 
a fost studiată teoretic de matematicianul austriac Kurt Gödel încă din anul 1931 dar fundamentul 
teoretic pentru eliminarea probabilității…nu există încă. Indecibilitatea poate submina însăși 
dezvoltarea în continuare a IA fiindcă în acest domeniu ea se traduce prin…a nu ști dacă rezultatul 
dat de IA este bun, este folosibil…sau nu !  
 
Analizând diferite formulări matematice, Godel a găsit că există unele despre care nu se poate spune 
dacă ele sunt corecte sau false iar cauza existenței acestei indecizii nu este lipsa unor instrumente 
teoretice ci se află în însăși natura acestora. Un exemplu simplu ilustrează această imposibilitate 
care - la prima vedere – apare ilogică : Între infinitatea numerelor întregi (1, 2, 3, …) și infinitatea 
numerelor reale (numerele care conțin o virgulă, de exemplu 1,23   3,7   etc.) nu există nici o altă 
infinitate de numere. Această formulare a fost enunțată încă din 1874 de matematicianul Georg 
Cantor, dar a trebuit să treacă 86 de ani până ce în 1960 s-a putut decide că…această formulare nu 
poate fi nici afirmată nici infirmată : formularea este…de nedecis, este indecidabilă în cadrul teoriei 
aritmeticii. Dacă în aritmetică această deficiență a certitudinii are o importanța minoră, în cadrul IA, 
de la care se așteaptă soluții la probleme care nu pot fi pătrunse de mintea omenească…este 
primordială. 
 
Indecibilitatea se referă la procesul de învățare a IA, cel care este primul care are loc înainte de 
folosirea IA la rezolvarea oricărei probleme. Tehnicianul care deservește IA nu poate avea nicio 
siguranță că aceasta a învățat corect tema dată, chiar dacă i-au fost oferite milioane de elemente 
de memorat. Uneori această deficiență apare în practică. atunci când câțiva pixels ai unei imagini 
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sunt schimbate fără voie. Cu ochiul liber nu se poate deosebi imaginea originală de cea ușor 
modificată…dar IA în loc să identifice imaginea prezentată lui cu cea a unui câine – asta pentru a 
rămâne la exemplul cu câini folosit anterior – găsește că are în față…o pisică ! 
O asemenea eroare grosolană nu poate fi acceptată în nici-un caz…și de aici rezultă importanța 
extraordinară a factorului uman în legătură cu folosirea IA : 
- în primul rând programul de învățare a IA trebuie să fie complect și de cea mai bună calitate iar 
- rezultatul obținut de IA – și care este însoțit de o probabilitate, de exemplu 98,7% - trebuie 

verificat și acceptat de o ființă umană.  
-  
De aici rezultă o concluzie surprinzătoare pentru entuziaștii după folosirea IA : este adevărat că IA 
are o productivitate inegalabilă de ființe umane…dar calitatea deciziilor propuse de IA…depinde de 
oamenii care o deservesc ! În informatică aceasta realitate este reprezentată prin teoria cunoscută 
sub denumirea de PAC (Probably Aproximately Correct Learning) care spune că IA poate să învețe 
corect să recunoască categoriile oferite, dar că nu există nici-un suport teoretic care să garanteze 
învățarea corectă a algoritmelor. 
 
În practica folosirii IA pentru găsirea unor soluții se acordă o importanță minoră acestui aspect 
teoretic. Se acceptă că teoria statistică a deep learning încă nu este complectă și se lucrează mai 
departe la găsirea unor soluții pentru problemele cerute de practica științifică sau industrială. Se 
acceptă că problema propiu zisă a rețelei neuronale este accea că aceasta nu memorează imaginea 
uneui câine – ca să rămânem la exemplul folosit – ci reține că pentru imaginea unui câine pixelul nr. 
367 trebuie să aibă valoarea 2.76 volți iar pixelul nr. 368 trebuie să aibă valoarea 5,25 
volți…etc…etc…IA nu recunoaște un câine ci numai o succesiune de valori ale curenților electrici 
dintre diferiți pixeli…În activitățile practice de programare a IA se urmărește definitivarea acestor 
curenți, ocolindu-se problemele teoretice încă nerezolvabile. 
 

5. Importanța strategică a IA 
 
Importanța introducerii IA toate domeniile de activitate a fost recunoscută de liederi politici, care s-
au exprimat în felul următor : 
- Barack Obama : « IA promite creerea unei economii mai productive și mai eficace. Dacă va fi 

utilizată corespunzător, va putea creea prosperitate si oportunități enorme. » 
- Donald Trump : « Menținerea USA în poziția de lieder in domeniul IA are o importanța capitală 

pentru asigurarea securității economice și naționale. » 
- Vladimir Putin : « Țara care va deveni leader în acest domeniu va domina lumea. » 
- Xi Jinping : « Este necesar să se studieze folosirea inteligenței artificiale în colectarea, producția, 

distribuția, recepția și răspunsul informațiilor cu scopul de a îmbunătăți capacitatea de 
influențare a opiniei publice în întreaga lume. » 

- Audrey Azoulay (Director General al UNESCO): IA este noua graniță a umanității. O dată 
depășită, o nouă formă de civilizație umană va vedea lumina zilei.  

- Elon Musk (inventator american) : “Eu gândesc că IA este cu mult mai periculoasă decât arma 
nucleară.” 

În primul rând este de remarcat faptul că toți cei citați acordă o importanță extraordinară IA. A doua 
remarcă se referă la orientările de bază ale diferitelor personalități : în timp ce Barack Obama și 
Audrey Azoulay au în vedere dezvoltarea omenirii și a bunăstării ei, Trump reține importanța IA 
pentru asigurarea securității, ceea ce – exprimat într-un mod mai clar – înseamnă asigurarea 
dominaței USA în lume. Putin spune acelaș lucru, dar se referă la dorința - neexprimată - ca Rusia să 
fie cea care va domina lumea, în timp ce premierul chinez trasează deja calea de urmat pentru a 
atinge acest scop : prin manipularea informației. Numai Elon Musk – un inventator genial american 
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– exprima temerea că IA poate fi folosită într-un scop destructiv : această posibilitate este foarte 
reală.  
 
USA este în prezent leaderul mondial și are o mare șansă să rămână în această poziție: în USA există 
cca. 1400 de întreprinderi nou create care lucrează în acest domeniu, în timp ce în China sunt numai 
cca. 400. În mod suprizător pe locul al treilea în lume se situează Israelul cu cca. 380 de asemenea 
întreprinderi. Desigur că aceste cifre sunt impresionante, dar ele nu reflecta decât modul american 
de a analiza probleme : posibilitatea de a creea o nouă întreprindere în USA este foarte mare fiindcă 
există mult capital neinvestit, în căutare de plasament. Aproape orice idee cât de cât promițătoare 
primește foarte repede o susținere materială substanțială fiindcă investorii speră să obțină câștiguri 
fabuloase, așa acum au realizat cei care au investit în întreprinderi ca Amazon, Google sau Microsoft 
în urmă cu decenii. Și în China se folosește acest mod de finațare, dar într-un mod mult mai redus : 
guvernul fiind acela care alocă cele mai multe fonduri – de obicei în întreprinderi mari - așa că cele 
două cifre citate mai sus reflectă nu numai efortul fiecărei țări provind IA ci și felul în care este 
realizat acest efort. Ceeace se știe este că liederul chinez Xi Jinping acordă o importanță deosebită 
IA și forțează dezvoltarea întregii industrii electronice cu scopul de a deveni independentă de 
livrările de materiale din USA. Este numai o chestiune legată de timp până când va reuși China să 
realizeze acest țel, care se pare a fi nu mai departe de un deceniu.  
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