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 Documentul a fost transmis Parlamentului European și Consiliului UE la 07.12.2018 

 La 18 februarie 2019, Consiliul a adoptat concluziile referitoare la impactul Inteligenței artificiale 

asupra competitivității industriei UE 

 Grupul de experți la nivel înalt privind Inteligența artificială (AI HLEG) va prezenta recomandările 

privind politicile și investițiile în vederea consolidării competitivității în ceea ce privește IA în mai 2019 

 

I. CONTEXT  

Domeniu - Definire 

 

 Inteligența artificială (IA) reprezintă fundamentul unei noi revoluții industriale, bazată pe 

conlucrarea dintre om și mașinile inteligente. IA are o miză geopolitică, Statele Unite și China 

dominând competiția mondială. Uniunea Europeană acționează accentuat în ultima perioadă de timp 

pentru a se menține în cursă. Competiția este acerbă: în ultimele 18 luni numeroase state au adoptat 

strategii pentru IA (Canada, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Emiratele Arabe Unite, iar în Europa 

Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Suedia, Danemarca, Finlanda sau țările baltice)
1
. 

 IA este, în termeni generali, definită  drept „capacitatea unui calculator digital sau a unui robot 

de a efectua sarcini asociate în mod obișnuit cu ființele inteligente”
2
. Documentele europene definesc 

IA prin sistemele care manifestă comportamente inteligente prin analizarea mediului lor înconjurător și 

care iau măsuri – cu un anumit grad de autonomie – pentru a atinge obiective specifice. 

 Comisia Europeană a propus o abordare europeană a IA în care să fie cuprinse toate aspectele 

tehnologice, etice, juridice și socio-economice necesare pentru a stimula cercetarea și capacitățile 

industriale ale UE. 

 

Evoluția legislației în domeniu la nivel european 

 IA a fost abordată în Strategia Comisiei privind digitalizarea industriei  - COM(2016)180 final - 

și în Strategia reînnoită privind politica industrială a UE  - COM(2017)479 final. 

 Consiliul European din octombrie 2017 a invitat Comisia să propună o abordare europeană a IA 

și a convenit asupra menținerii declarației de susținere a cooperării în domeniul IA, semnată de 25 de 

state europene.  

                                                 
1
 http://www.senat.fr/rap/r18-279/r18-2791.pdf 

2
 https://www.britannica.com/search?query=Artificial+Intelligence+  

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0180&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0479
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
http://www.senat.fr/rap/r18-279/r18-2791.pdf
https://www.britannica.com/search?query=Artificial+Intelligence
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 Ca răspuns, Comisia Europeană a publicat, la 25 aprilie 2018, o strategie cu privire la IA 

pentru Europa. Comisia estimează că IA depășește deja cadrele sectoriale și va transforma societatea în 

ansamblul ei, ceea ce impune un cadru european solid care să cuprindă aspectele socio-economice, 

juridice și etice. Comisia pledează pentru o abordare coordonată a Uniunii Europene și a statelor 

membre pentru a profita la maximum de oportunitățile oferite de IA. 

 Strategia are la bază trei piloni: întărirea capacității industriale și tehnologice a UE și atragerea 

partenerilor publici și privați; pregătirea în vederea transformărilor economice și sociale impuse de IA; 

garantarea unui cadru etic și juridic adecvat.  

 Punerea în aplicare a strategiei a început la finele anului 2018. Înființarea Grupului de experți la 

nivel înalt privind Inteligența artificială (AI HLEG) are obiectivul  de a reflecta ambele fațete ale acțiunii 

Comisiei: un plan de acțiune coordonat pentru a consolida capacitățile industriale europene și elaborarea de 

orientări etice pentru dezvoltarea IA în Europa. 

 În paralel, Comisia Europeană a făcut din IA principalul beneficiar al fazei pilot a viitorului 

Consiliu european al inovării.  

 La 7 decembrie 2018, Comisia Europeană a prezentat Planul coordonat privind inteligența 

artificială. De asemenea, a prezentat și primele propuneri ale grupului de experți pentru o consultare 

publică, deschisă până la 1 februarie 2019. 

 Accelerarea procedurilor se explică prin necesitatea deblocării fondurilor pentru anul 2019.  

 Planul coordonat și liniile etice vor completa acțiunile întreprinse în cadrul Strategiei pentru o 

piață unică digitală pe care Comisia le pune în practică din anul 2015 și este parte a unui ansamblu 

coerent în care se va dezvolta IA în Europa.  

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 Comunicarea COM(2018)795 prezintă principalele obiective și inițiative ale Planului coordonat 

pentru IA.  

 Obiectivele prezentate se referă la conturarea cadrului pentru strategiile naționale în domeniul 

IA; stabilirea unor indicatori comuni pentru monitorizarea implementării IA; sporirea investițiilor 

publice și private în IA; evitarea fragmentării pieței interne în sectoare strategice (IA se numără printre 

acestea). 

 Inițiativele prezentate în comunicare se referă la: 

 Consolidarea parteneriatelor public-privat pentru cercetare și inovare în domeniul IA, în 

special prin:  

 promovarea colaborării dintre mediul academic și sectorul industrial; 

 înființarea Consiliului european pentru inovare, menit să sprijine tehnologiile de vârf și cele mai 

inovatoare întreprinderi nou-înființate; 

 Consolidarea excelenței în domeniul tehnologiilor fiabile în materie de IA și difuzarea 

acestora pe scară largă prin: 

 spații de testare de referință la scară largă, deschise tuturor actorilor din întreaga Europă 

(testarea transfrontalieră a conducerii conectate și autonome, experimentarea la scară reală a spitalelor 

inteligente); 

 centre de inovare digitală de pe teritoriul Europei, inclusiv prin intermediul fondurilor politicii 

de coeziune
3
. 

 Adaptarea programelor și a sistemelor de învățare, în special prin: 

 învățarea pe tot parcursul vieții; 

 implementarea la nivel național a politicilor care ar avea drept scop motivarea talentelor în 

domeniu pentru a rămâne în Europa; 

                                                 
3
 În acest scop, în 2019, statele membre vor identifica centrele de inovare digitală pentru IA existente pe teritoriul lor. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-237-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-237-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1551088097080&uri=CELEX:52018DC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1551088097080&uri=CELEX:52018DC0795
https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation
https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1551088097080&uri=CELEX:52018DC0795
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 implementarea acelor politici, la nivel național și al Uniunii Europene, care să permită atragerea 

migranților supercalificați în domeniu
4
; 

 sprijinirea masteratelor și doctoratelor în domeniul IA. 

 Crearea spațiului european al datelor, esențial pentru IA în Europa 

 evoluțiile viitoare se bazează pe Regulamentul general privind protecția datelor și legislația 

conexă (Comitetul european pentru protecția datelor va trebuie să elaboreze orientări privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul cercetării; intrarea în vigoare a Regulamentului 

privind fluxul liber al datelor fără caracter personal în 2019 va permite exploatarea datelor și va facilita 

activitatea transfrontalieră a întreprinderilor europene; încheierea acordului referitor la revizuirea 

Directivei privind informațiile din sectorul public va duce la o creștere a volumului de date); 

 crearea de spații europene comune ale datelor în diferite domenii de activitate (este necesară: 

adoptarea standardelor de interoperabilitate; asigurarea accesului neîntrerupt la seturi de date, schimbul de date 

și reutilizarea acestora), de exemplu medicină, administrație publică; 

 capacitatea de calcul - Inițiativa europeană pentru calculul de înaltă performanță pune în comun 

resurse pentru dezvoltarea următoarei generații de supercalculatoare. 

 Elaborarea de orientări în materie de etică cu o perspectivă globală și asigurarea unui 

cadru juridic favorabil inovării 

 La 18 decembrie 2018, Grupul de experți la nivel înalt privind Inteligența artificială a lansat primul 

proiect al orientărilor sale de etică pentru dezvoltarea și utilizarea Inteligenței artificiale 

 Comisia va publica, până la jumătatea anului 2019, un raport referitor la siguranța și 

responsabilitatea în domeniul IA. 

 Securitatea aplicațiilor și ale infrastructurii în materie de IA și agenda internațională în 

materie de securitate: 

 contribuția IA la îmbunătățirea obiectivelor sectorului de securitate;  

 protejarea IA împotriva atacurilor;  

 abordarea oricăror potențiale abuzuri legate de IA. 

 Consultarea cu privire la proiectele de orientări privind etica IA a fost încheiată la 1 februarie 

2019, cu peste 500 de comentarii primite de la o gamă largă de actori europeni și internaționali. 

Orientările finalizate vor fi transmise Comisiei Europene în martie 2019 și vor fi prezentate public în 

aprilie 2019. 

Investiții  

 Pentru a depăși fragmentarea și nivelul de finanțare scăzut se prevăd, pentru perioada 2018-

2020 cel puțin 20 miliarde euro; 

 Comisia mărește investițiile în IA din programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 

la 1,5 miliarde euro în perioada 2018-2020; 

 Pentru următorul Cadru financiar multianual, Comisia a propus să dedice IA cel puțin 1 miliard 

euro pe an din programele Orizont Europa și Europa digitală; 

 Sunt explorate opțiunile de mobilizare a resurselor din Fondul european pentru investiții 

strategice și din fondurile structurale și de investiții europene.  

 

Acțiuni concrete necesare în următoarea perioadă: 

 finalizarea pieței unice digitale și a cadrului de reglementare; 

 adoptarea propunerii Comisiei privind Centrul european de competențe industriale, tehnologice 

și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare; 

 consolidarea conectivității prin coordonarea spectrului; 

 rețele mobile foarte rapide 5G și fibră optică; 

 cloud computing de generație viitoare; 

 tehnologii prin satelit. 

                                                 
4
 Cartea albastră - În 2016, Comisia Europeană a emis o propunere de abrogare a Directivei 2009/50/CE  

https://eur-lex.europa.eu/content/news/general-data-protection-regulation-GDPR-applies-from-25-May-2018.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/general-data-protection-regulation-GDPR-applies-from-25-May-2018.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0098
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-european-expert-group-seeks-feedback-draft-ethics-guidelines-trustworthy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-european-expert-group-seeks-feedback-draft-ethics-guidelines-trustworthy
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/consultation_feedback_on_draft_ai_ethics_guidelines_4.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/consultation_feedback_on_draft_ai_ethics_guidelines_4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:52016PC0378
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Monitorizare 

 Până la jumătatea anului 2019, toate statele membre sunt încurajate să instituie strategii sau 

programe naționale de IA sau să adauge dimensiunile IA în cadrul altor strategii și programe relevante; 

forma exactă, conținutul și guvernarea strategiilor naționale vor fi decise de fiecare stat membru; 

 Discuțiile dintre statele membre și Comisie vor fi conduse de Grupul pentru digitalizarea 

industriei europene și Inteligența artificială, care se va întâlni cel puțin de două ori pe an; 

 În 2019, statele membre și Comisia vor identifica parametrii de investiții relevanți și indicatorii 

de referință comparabili în ceea ce privește adoptarea. 

 

III. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII  

 

Comitetul Economic și Social European (înainte de publicarea documentului): 

 

 La 19 septembrie 2018, Comitetul Economic și Social European a emis un aviz din proprie 

inițiativă - Inteligența artificială: anticiparea impactului său asupra muncii  

pentru asigurarea unei tranziții echitabile. CESE recomandă: 

 îmbunătățirea instrumentelor statistice și a cercetării, în special în ceea ce privește IA, utilizarea 

roboților industriali și a celor destinați serviciilor, internetul obiectelor, precum și în ceea ce privește 

noile modele economice (economia platformelor, noile forme de angajare și de muncă); 

 Comisiei Europene să promoveze și să susțină, la nivelul comitetelor europene de dialog social 

sectorial, realizarea unor studii privind impactul sectorial al IA și al roboticii și, în general, al 

digitalizării economiei; 

 un program european care abordează IA într-un mod incluziv, care să fie elaborat în temeiul 

acestor texte și al Pilonului european al drepturilor sociale și care să implice toate părțile interesate; 

 formarea etică a inginerilor și a proiectanților de mașini inteligente pentru crearea de noi forme 

de „taylorism digital”, în care oamenii s-ar limita la executarea comenzilor date de mașini; 

 clarificarea principiului răspunderii juridice. 

 

Poziții ale instituțiilor europene ulterioare publicării documentului 

 

 Principalele puncte ale Rezoluției Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la o 

politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul Inteligenței artificiale și al roboticii: 
 alfabetizarea digitală este unul dintre cei mai importanți factori pentru dezvoltarea IA; Comisia 

și statele membre  trebuie să conceapă și să pună  în aplicare strategii de formare și de recalificare în 

domeniul competențelor digitale; 

 se exprimă profunda îngrijorare cu privire la folosirea aplicațiilor de IA, inclusiv recunoașterea 

facială și vocală, în programe de „supraveghere emoțională”; 

 se remarcă importanța unor investiții mai mari în acest domeniu, dar PE cere Comisiei să nu 

permită finanțarea de către UE a IA în domeniul armelor; 

 Comisia și statele membre sunt invitate să  integreze principiile securității și protecției vieții private 

încă din stadiul concepției în politicile lor legate de robotică și de Inteligența artificială. 

 

 În urma discuțiilor purtate la nivelul  Grupului de lucru pentru competitivitate și creștere (industrie) 

din cadrul Consiliului Uniunii Europene, au fost publicate recomandările Consiliului:   

 încurajează dezvoltarea unor aplicații de înaltă tehnologie în toate sectoarele economice pentru 

a stimula creșterea  economică și a contribui la soluționarea celor mai mari provocări mondiale; 

 încurajează promovarea și dezvoltarea tehnologiilor generice esențiale și a aplicațiilor de 

Inteligență artificială, bazându-se pe exemple din domenii mai avansate (medicină, agricultură);  

 încurajează întreprinderile de tip startup, întreprinderile în curs de extindere și întreprinderile 

mici și mijlocii (IMM-uri), dar și întreprinderile inovatoare să contribuie  la dezvoltarea și utilizarea cât 

mai largă a IA; 

 subliniază necesitatea maximizării impactul investițiilor realizate la nivel  european, național și 

regional; 

 ia act de deficitul de profesioniști în materie de TIC și subliniază necesitatea unor acțiuni de 

încurajare a acestora să rămână în Europa;  

https://www.eesc.europa.eu/ro/node/59506
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/59506
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0081+0+DOC+PDF+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0081+0+DOC+PDF+V0//RO
file:///C:/Users/dana.honciuc/Desktop/COM%20(2018)%20795/%09https:/data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6177-2019-INIT/ro/pdf
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 sprijină toate abordările și inițiativele în ceea ce privește etica domeniului IA; 

 încurajează statele membre să stabilească, până la jumătatea anului 2019, strategii sau  

programe naționale privind Inteligența artificială sau să includă aspecte ale IA în alte strategii și 

programe relevante. 

 

IV. PREȘEDINȚIA ROMÂNĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 Motto-ul președinției române în domeniul digital este „Europa digitală fără granițe și în curs de 

transformare”; cele 4 priorități majore sunt inovarea, securitatea cibernetică, promovarea competențelor 

digitale și susținerea implicării femeilor în IT; 

 Președinția română va prioritiza digitalizarea atât din perspectiva dezvoltării noilor aplicații 

inovatoare, dar și prin prisma optimizării beneficiilor pentru cetățenii și companiile europene (inclusiv 

pentru startup-uri) în condițiile asigurării protecției datelor personale și a securității cibernetice; 

 Acordul politic provizoriu la care s-a ajuns în ceea ce privește propunerea de directivă privind 

reutilizarea informațiilor din sectorul public va contribui la creșterea economică la nivel european prin 

reducerea barierelor la intrarea pe piață, reducerea taxelor pentru reutilizarea informațiilor din sectorul 

public, creșterea disponibilității datelor și introducerea de noi tipuri de date publice; 

 La 14 februarie a.c., Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord 

politic provizoriu cu privire la primul program Europa digitală, care face parte din bugetul pe termen 

lung al UE prezentat de Comisie. Programul, propus în iunie 2018, va investi în cinci sectoare digitale 

cheie: computerele de înaltă performanță, Inteligența artificială, securitatea informatică, competențe 

digitale avansate și asigurarea utilizării și utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga 

economie și societate, pentru a consolida dezvoltarea tehnologică a industriei europene. Comisia a 

propus să finanțeze noua infrastructură digitală în UE în perioada 2021-2017, printr-o reînnoire a 

mecanismului "Conectarea Europei"; 

 La 18 februarie a.c., Consiliul Competitivitate a adoptat concluziile referitoare la planul 

coordonat privind inteligența artificială 

Camera Deputaților și-a exprimat poziția de susținere a inițiativelor Comisiei Europene privind 

inteligența artificială, subliniind impactul pozitiv al acesteia asupra dezvoltării generale a societății, dar 

atrăgând atenția, în același timp, asupra aspectelor negative, efectelor disruptive și necesității ca omul 

să fie menținut în centrul preocupărilor decidenților în toate aspectele care privesc extinderea și 

aplicarea IA.  

 

În atenție: 

 

 Necesitatea unui cadru juridic adecvat, prin care să se definească relaționarea dintre diferiții 

participanți (servicii publice, cetățeni, lucrători etc.); 

 Necesitatea unei abordări holistice a problematicii, în care să își găsească locul și aspectele 

cuprinse în Declarația de la Tallin privind guvernarea electronică; 

 Este nevoie de un angajament politic și financiar real, la toate nivelurile, pentru implementarea 

IA la nivelul statelor membre, în condițiile în care strategia pentru IA nu are caracter obligatoriu? 

 

 

LINK-URI UTILE 

- https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1551088097080&uri=CELEX:52018DC0795  

- https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-

intelligence 

- https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-237-F1-EN-MAIN-PART-

1.PDF 

- https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence 

- https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-european-expert-group-seeks-

feedback-draft-ethics-guidelines-trustworthy 

- https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-artificial-intelligence-europe 

https://www.comunicatii.gov.ro/informare-de-presa-2/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/22/wider-reuse-of-public-sector-data-presidency-reaches-provisional-deal-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/22/wider-reuse-of-public-sector-data-presidency-reaches-provisional-deal-with-parliament/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-welcomes-agreement-digital-europe-programme-2021-2027
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-welcomes-agreement-digital-europe-programme-2021-2027
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2019/02/18-19/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2019/02/18-19/
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1603072194/HCD%20COM(2018)237.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1603072194/HCD%20COM(2018)237.PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1551088097080&uri=CELEX:52018DC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1551088097080&uri=CELEX:52018DC0795
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-237-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-237-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-european-expert-group-seeks-feedback-draft-ethics-guidelines-trustworthy
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