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Oana GĂLĂŢEANU86

Oana GĂLĂŢEANU

Globalizarea reprezintă termenul modern
utilizat pentru a descrie schimbările ce au loc în
cadrul societăţilor şi în economia mondială, ce
rezultă din comerţul internaţional tot mai crescut
şi din schimburile culturale care au loc. Acest
termen descrie creşterea comerţului şi a
investiţiilor ca urmare a eliminării barierelor şi a
interdependenţei dintre state. În context
economic e frecvent folosită referirea, aproape
exclusivă, la efectele comerţului şi, în special la
liberalizarea comerţului sau la liberal schimb.
Degringolada cu care ne confruntăm în
present rezultă din faptul că, plecând de
ladezvoltarea economică şi tehnologică( ce nu ar
putea fi posibile fără promovarea dezvoltării
intelectualilor) numeroase activităţi umane se
poziţionează pe un loc atât de înalt, încât au
depăşit frontierele naţionale, în limitele cărora
statele suverane îşi manifestă dreptul la
guvernare. Astfel, se poate constata în prezent
această tendinţă spre globalizare prin o serie de
realităţi cotidiene în plan internaţional cum ar f :
- tendinţa spre o monedă globală , intenţie
manifestată de mai multe state precum :Rusia,
China sau SUA. Acestea sunt interesate de
crearea unei monede mondiale de rezervă care să
fie recunoscută de comunitatea mondială, menită
să înlăture eventualele deficienţe cauzate de
folosirea monedelor naţionale.
- dorinţa SUA de creare a unei bănci
mondiale centrale, finanţată prin contribuţii
obligatorii ale fiecărui stat capabil de a o face şi
prime de tipul celor de asigurare de la
companiile financiare globale ; bancă ce să
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VIEWS ON THE PROCESS OF
GLOBALIZATION AND ITS EFFECTS TO
HUMAN BEING

Globalization is modern term used to
describe the changes that have place within
societies and the global economy resulting from
increasing international trade grown and cultural
exchanges that take place. This term describes
the growth trade and investment following the
elimination of barriers and the interdependence
of states. The economic context is often used
referring almost exclusively to the effects trade,
particularly trade liberalization or free trade.
The fall that we currently face stems from the
fact
that,
starting
fromeconomic
and
technological development (which may not be
possible without promoting development
intellectuals) many human activities are
positioned in a place so high, that they beyond
national borders, within which sovereign states
exercising the right to government. Thus, it
appears far this trend towards globalization
through a series the everyday realities
internationally such as:
- The trend towards a global currency, intent
manifested by several countries like Russia,
China and U.S.. They are interested in creating a
global reserve currencyto be recognized by the
world community, designed to eliminate any
gaps caused by the use of national currencies.
- U.S. desire to create a world central banks,
financed by mandatory contributions of each
state and capable of doing a kind of insurance
premiums from companies global financial bank
management to include central bankers in the
United States, Britain, the euro area, Japan,
China, Saudi Arabia and Brazil.
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cuprindă în conducere bancheri centrali din
SUA, Marea Britanie, zona euro, Japonia, China,
Arabia Saudită şi Brazilia.
- intenţia de constituire a unui Guvern
global
- Fondul Monetar Internaţional, ce există ca
o instituţie globală, include 184 de statemembre.
Potrivit statutului acestuia, Fondul a fost
înfiinţat( in 1944) ca o instituţie însărcinată cu
menţinerea bunei funcţionări a Sistemului
Monetar Internaţional (art.1).
Scopul lui este de a promova siguranţa
economică la nivel mondial.
Revenind la degringolada mai sus amintită
acest fenomen de extindere extranaţională
menţionăm că el a fost denumit “globalizare”,
un termen ce ascunde mai multe decât lasă să se
înţeleagă. Pe măsură ce domeniile activităţilor
umane se extend depăşind reglementările
statului naţional, regulile şi legile au devenit
prea inguste.
Noii actori au trebuit să facă faţă provocării
determinate de guvernarea de tip monopol. Au
apărut corporaţiile multinaţionale, pieţele
financiare
globale,
organizaţiile
nonguvernamentale, însă şi reţele teroriste
internaţionale şi grupăricriminale.
Activitatea acestor noi actori nu cade sub
incidenţa legilor internaţionale care, au la bază
înţelegeri formale între statele naţionale, întrucât
acestea nu au avut capacitatea de a găsi un
termen comun pentru înţelegeri care să aibă ca
obiect problema globalizării.
Ca efect al acestei globalizări lumea, în
domeniile importante, s-a transformat întrunsistem social unic, tocmai prin dezvoltarea
acelor legături de interdependenţă între state,
care ne afectează pe fiecare dintre noi . Fiecare
din noi suntem dominaţi, fără a vrea, de
societatea în care trăim şi nu ne putem sustrageca indivizi luaţi în mod distinct- globalizării,
întrucât suntem supuşi spiritului majoritar,
organizării statale în care trăim şi ai cărei

- Intention of establishing a world
government
- International Monetary Fund, which exists
as a global institution, includes 184 member
states. According to its statute, the Fund has
been established (in 1944) as an institution
responsible for maintaining the good functioning
of the International Monetary System (Article 1).
Its purpose is to promote global economic
security.
Returning to the fall in the above mentioned,
this phenomenon of extra national expansion
mention that he was called "globalization", a
term that conceals more than leaves to
understand. As human activity to extend beyond
national state regulations, rules and laws have
become too narrow.
New actors have had to face the challenge of
governance defined typemonopoly. They
appeared multinational corporations, global
financial markets, organizations NGOs, but also
international terrorist networks and criminal
group .
The activity of these new players is not
subject to international laws, are based on formal
agreements between nation states, because they
have not been able to find a common term for
agreements which have as globalization.
As a result of this globalization world, major
areas turned into a unique social system, it is
through the development of those ties of
interdependence between states, that concern all
of us. Each of us are dominant, without wanting,
the society in which we live and we can not
escape-as individuals separately as-globalization
that are subject to the spirit of the majority of
state organizations in which we live and whose
members are, and as long as at the State level,
there is marked tendency to globalization, we
can not oppose "wave." Impossibility of
avoiding the globalisation is highlighted by some
and by highlighting the entry-level trends
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membri suntem, iar atât timp cât, la nivel de
state, există tendinţa marcantă spre globalizare,
nu avem cum să ne opunem “valului”.
Imposibilitatea sustragerii de la globalizare este
subliniată de unii şi prin evidenţierea tendinţelor
de introducere la nivel global şi obligatoriu, a
cardurilor de identitate electronice, problemă
apreciată ca afectând negative indivizii şi nu
guvernele, pentru că prin intermediul lor se
consideră că va putea fi realizată o urmărire
permanentă şi o monitorizare a vieţii fiecărei
persoane. Aceasta pentru că, un astfel de card (
un număr practic ) face posibilă urmărirea unei
persoane de-a lungul vieţii sale, pe parcursul a
numeroaselor ei activităţi şi tot ceea ce
intreprinde- muncă, sănătate, taxe.
Programe de introducere a cardurilor de
identitate biometrice universale au fost
demarcate în unele ţări şi dăm spre
exemplificare cazul Indiei, Haiti, Somalia, Rep.
Dominicană Congo, şi posibile state precum
Mozambic şi Zambia- unde există în prezent
asemenea
carduri însă numai pentru
înregistrarea votanţilor- , Canada- din cauza
propunerilor pentru întocmirea de premise de
conducere consolidate biometric-, Australiadatorită cardurilor de acces.
Legăturile formate în sfera socialului,
economicului şi politicului, care depăşesc
graniţele interstatale influenţează decisiv
evoluţia celor care-şi duc existenţa în fiecare din
aceste state.
Viaţa fiecăruia dintre noi e tot mai mult
influenţată de evenimente ce au loc departe de
socialul în care ne trăim activităţile de zi cu zi.
Aşa cum s-au exprimat în literatură diverşi
specialişti, globalizarea constituie o modalitate
de totalizare a “spaţiului mondial” şi ea poate
evolua atât în direcţia libertăţii, cât şi spre cea a
dominării.
Dominaţia şi dependenţa extinse la relaţiile
internaţionale se aplică în particular şi culturilor,
nu numai economiilor şi politicilor.

comprehensive and compulsory electronic ID
cards, a problem estimated to affect negative
individuals and not governments, because
through them may be deemed be made a
permanent tracking and monitoring each person's
life. Thisbecause such a card (actually a number)
makes it possible to trace a person has
.throughout his lifetime, during its many
activities and everything undertaking work
health fees.
Programs to introduce biometric identity
cards were universal demarcated in some
countries and give an example for India, Haiti,
Somalia, Rep. Congo Dominican, and possible
countries like Mozambique and Zambia where
there are currently also voter registration cards,
but only for Canada, because preparation of
premises proposals for biometric-enhanced
driving, Australia, because of the access card.
Bonds formed in the social sphere, economics
and politics beyond interstate borders decisively
influence developments and those who go there
in each of these states.
Our lives is increasingly influenced by events
taking place away of sociality in which we live
our daily activities.
As expressed in literature and various
experts, globalization is a way of summarizing
the "global space" and it can evolve both in
terms of freedom, and to that of dominance.
Domination and dependence extended to
apply to international relations in particular and
cultures, not just economies and policies.
From here we ask whether the evolution of
society towards globalization has accelerated,
really
positive
impact
on
individual
developments. It is true that the globalization
made a real connection between nation states on
multiple plans, which include communication of
information in many fields and research and, not
least is that true mastery of information is
increasingly needed in the competition
domination of territory and possession and
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De aici ne punem întrebarea dacă evoluţia
accelerată a societăţii spre globalizare are, cu
adevărat efecte positive pentru evoluţia
individului. E adevărat că prin globalizare se
realizează o legătură reală între statele naţionale
pe planuri multiple, care includ comunicarea de
informaţii din numeroase domenii de activitate
şi cercetare şi, nu mai puţin adevărat este că
stăpânirea informaţiilor este tot mai necesară în
cadrul concurenţei pentru dominarea de teritorii
şi pentru deţinerea şi exploatarea materiilor
prime şi a forţei de muncă. Însă, cât sunt de
adevărate informaţiile care ne parvin şi cum ne
ajută- dacă ne ajută - să evoluăm ca indivizi ?
Există numeroase exemple de cazuri de
manipulare a opiniei publice, prin care se
urmăreşte crearea unei imagini false asupra
realităţii pentru convingerea sau îmbrăţişarea,
uneori ca unică soluţie favorabilă pentru
soluţionarea unor probleme sociale importante,
sau, ascunderea situaţiei de fapt reale, prin
atragerea atenţiei într-o altă direcţie, prin
prezentarea ca adevărate sau importante a unor
aspecte deloc atât de arzătoare pentru membrii
societăţii. Astfel, putem da ca exemple :
- încercarea şi reuşita obţinerii controlului
asupra resurselor de hrană la scară mondială
prin: plantarea de seminţe modificate genetic;
prin folosirea unor metode precum reclame
mincinoase( prin care s-a realizat inducerea în
eroare a consumatorilor asupra beneficiilor
consumării unor astfel de produse), concentrarea
giganţilor farmaceutici cu marile corporaţii din
domeniul producţiei de alimente şi obţinerea
astfel a controlului pieţei de către giganţii
producători de alimente, prin distrugerea
agriculturii familiale şi înlocuirea ei cu un
complex cooperatist agroindustrial, prin
obligarea agricultorilor să utilizeze tehnologii
anumite , seminţe modificate genetic şi cantităţi
tot mai mari de erbicide , sub ameninţarea
aplicării de sancţiuni grele ce pot consta chiar în
privarea de libertate.

exploitation of raw materials and labor work.
But both are true and how the information that
we receive help us if we help– to evolve as
individuals?
There are numerous examples of cases of
manipulation of public opinion, which aims to
create a false image of reality to believe or
embrace, sometimes unique positive solution to
solving important social problems, or hide the
real facts, by attracting attention in another
direction by as true or important presentation of
all aspects of both burners members of society.
Thus, we give as examples:
- And successful attempt to obtain control
over food resources scale the world: the planting
of genetically modified seeds, by using methods
such as false advertising (which was done to
mislead the consumer on benefits of
consumption of such products), pharmaceutical
giants focus large corporations in the production
of food and thus obtain control of the market the
giants of food producers, the destruction of
family farming and replacement them with a
complex agro-cooperatives, by forcing farmers
to use certain technologies, genetically modified
seeds and growing quantities of herbicides, as
threat of heavy penalties which may consist even
imprisonment.
- Hide the truth about the global economic
crisis, according to submission of an American
congressman in a TV show, as it were planned
by U.S. authorities since 2007 and, according to
the same sources, the next step this crisis would
be that people will be deceived and will defend
the safety of "elite society ", while, in fact, will
become even more" enslaved "and controlled by
police forces more numerous.
- Handling of the population as a weapon
used to conceal the true purpose control the
public by conspirators
- Handling the media in international
conflicts.
All these examples show a different face, not
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- ascunderea adevărului cu privire la actuala
criză economică globală, potrivit celor afirmate
de un congressman American într-o emisiune
televizată, cum că aceasta ar fi fost plănuită de
autorităţile SUA încă din anul 2007, iar, potrivit
aceleiaşi surse, următorul pas în această criză ar
fi că, populaţia va fi înşelată că i se va apăra
siguranţa de “ elitele societăţii”, în timp ce, de
fapt, va deveni şi mai “înrobită” şi controlată
prin forţe de poliţie mai numeroase.
- manipularea populaţiei ca armă folosită
pentru ascunderea scopurilor adevărate de
controlare a publicului larg de către conspiratori
- manipularea mass-mediei în conflictele
internaţionale.
Toate aceste exemple scot în evidenţă o altă
faţă, deloc pozitivă a fenomenului de
globalizare, de formare a unei lumi fără
frontiere.
Trecând în revistă toate aceste aspecte
expuse, nu putem să nu ne gândim şi la
posibilitatea că toate aceste politici şi
evenimente care au loc şi ne afectează pe fiecare
în parte au ca fundament înţelegeri secrete
internaţionale între cei care deţin puterea la ora
actuală ( politicieni, oameni de afaceri, grupuri
de bancheri ce se apreciază apţi şi “aleşi” să ne
conducă vieţile ).
În concluzie, credem că această globalizare
economică, care s-a conturat şi continuă să se
accentueze, nu reprezintă o alternativă în folosul
individului, ci, din contra îi este potrivnică,
sustrăgându-l de la dobândirea de cunoştinţe cu
adevărat importante şi utile pentru viaţa şi
evoluţia sa şi, din păcate, transformându-l întrun mecanism creat doar pentru producţie şi
consum. De aceea, în opinia noastră, fiecare stat
naţional ar trebui să se concentreze cu adevărat
pentru găsirea de soluţii necesare binelui şi
evoluţiei fiecărui cetăţean al său.
Aceasta întrucât, credem, mai important
decât “grupul” este fiecare individ al acestuia.
Pentru binele real al oricărei societăţi

a positive phenomenon globalisation, training of
a world without borders.
Reviewing all these issues exposed, we can
not think of the possibility that all these policies
and events that occur and affect us each some are
founded on international collusion between those
in power at current (politicians, businessmen,
bankers group that considers suitable and
"elected" to we lead lives).
In conclusion, we believe that economic
globalization that has shaped and continues to
stress, not an alternative for the benefit of the
individual, but on the contrary it is contrary to
the, thereby avoiding the acquisition of
knowledge it really important and useful life and
evolution and, unfortunately, made it just created
a mechanism production and consumption.
Therefore, in my view, each nation state
should concentrate really needed to find good
solutions and evolution of each of its citizens.
This is because, we believe, more important than
the "group" is his individual. For the real good of
every society must be ensured in each of the first
good members. And it can not reach outside of
the context in which individuals live with truly
in a state of freedom, not restricted in any of the
rights and freedoms fundamental basis of the
right to life, liberty and security and continuing
with the right freedom of expression, freedom of
thought, opinion and communication.
Human Spirit develops when a human being
is free and has a flap that needs to liberate, to
develop intelligence, creativity and to train. It is,
in my view, in the interest of any nation state to
its citizens trained, spiritually evolved and
satisfied with what the state guarantees and
living protected. Because only through the
evolved intellectual can become a Member
strong and can flourish.
Therefore, we believe that in return for
economic globalization, but that does not help on
the contrary, exploiting both human resources
and the natural materials, such member have an
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trebuie asigurat în primul rand binele fiecăruia
dintre membrii ei. Iar aceasta nu se poate atinge
decât în contextual în care, indivizii trăiesc cu
adevărat într-o stare de libertate, nefiind
îngrădiţi în nici unul din drepturile şi libertăţile
lor fundamentale, pornind de la dreptul la viaţă,
libertate şi siguranţă şi continuând cu dreptul la
libera exprimare, libertatea de gândire, de opinie
şi de comunicare. Spiritul omului evoluează
atunci când fiinţa umană este liberă şi are
deschiderea de care are nevoie pentru a se
emancipa, pentru a-şi dezvolta inteligenţa,
creativitatea şi pentru a se instrui.
Este, în opinia noastră, în interesul oricărui
stat naţional ca cetăţenii acestuia să fie instruiţi,
evoluaţi spiritual şi mulţumiţi de ceea ce statul
în care trăiesc le garantează şi protejează. Pentru
că numai prin intermediul celor evoluaţi
intellectual un stat poate deveni puternic şi poate
înflori. De aceea, credem că, în schimbul unei
globalizări în plan economic, care nu ajută ci din
contra, exploatează atât resursele umane, cât şi
cele naturale şi materiale, statele ar trebui să fie
interesate, fiecare, de consolidarea propriei
poziţii şi de construirea unui sistem economic
fundamentat pe egalitate şi echitate pentru toate
statele lumii, de crearea unei scări de valori
bazată cu adevărat pe moralitate, educaţie şi
inteligenţă.

interest in each of strengthening its position and
build a economic system based on equality
and fairness for all countries, the creation a real
scale of values based on morality, education and
intelligence.
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