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EVOLUłIA COMUNICAłIILOR ŞI GLOBALIZAREA 
 

COMMUNICATIONS'''' EVOLUTION AND GLOBALIZATION 
 

General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU* 
 
 

Articolul prezintă, pe scurt, unele opinii privind interdependenŃele între 
dezvoltarea sistemelor de comunicaŃii electronice de-a lungul timpului şi fenomenele 
complexe şi dinamice ale globalizării, în mod deosebit în ultimii 20 de ani. Sunt argumente 
credibile că sistemele moderne, rapide şi sigure de comunicaŃii diseminate în oricare punct 
de pe glob se constituie în catalizator şi accelerator al globalizării, în mod deosebit prin 
gradul de penetrare al internetului. 

 
Cuvinte cheie: globalizare, IT&C, internet, telefonie, telegrafic, radiocomunicaŃii, 

sateliŃi de comunicaŃii. 
 
In this article are presented, in a short manner, some opinions regarding the 

interdependencies between electronic communications systems development along the time 
and the globalization phenomenon, especially in the past 20 years. 

There are credible arguments that the modern, reliable, secured and disseminated 
communications systems are constituting as a catalyst and an accelerator to the 
globalization, especially trough Internet penetration grade. 

 
Keywords: Globalization, IT&C, Internet, Telephony, Telegraphy, Radio 

communications, Communications Satellites.  
 
Introducere 

ocietatea mondială contemporană este caracterizată în ultimii 
douăzeci de ani, de accelerarea proceselor de globalizare şi de 
integrare regională, concomitent cu persistenŃa unor acŃiuni opuse 

având ca finalitate propusă fragmentarea statală, izolarea pe criterii etnice, 
religioase şi de altă natură. Fără a intra, în acest articol, în analizarea genezei 
fundamentării principalelor tendinŃe şi idei şi consolidării fundamentelor 
globalizării în lumea de astăzi şi în viitorul previzibil putem să observăm că între 
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globalizare şi dezvoltarea, în decursul istoriei recente, a mijloacelor de comunicare 
între comunităŃi, state, autorităŃi, cetăŃeni, de la scară locală la începuturi, la scara 
globală a Internetului şi a altor reŃele de astăzi există o legătură strânsă, biunivocă. 

Numeroşi autori de prestigiu străini şi români au scris şi continuă să scrie 
studii, cărŃi1, articole şi comunicări despre geneza, iniŃiatorii, beneficiarii principali 
şi perdanŃii fenomenelor complexe şi contradictorii ale globalizării. Nu lipsesc nici 
teoriile conspiraŃioniste mai vechi. (Societatea Secretă Illuminati, 1776 şi acŃiunile 
acesteia, îndeosebi în perioada 1830-1871, finalizate printr-un controversat „Plan 
pentru accelerarea instaurării Noii Ordini Mondiale”) şi mai noi, implicând 
forŃe ale neoimperialismului şi ale unor instituŃii supranaŃionale (O.N.U., F.M.I., 
Banca Mondială, Uniunea Europeană, etc.). 

Aceste presiuni globaliste precum şi dezvoltările rapide în tehnologie şi, în 
special, în domeniul informaŃional determină, în opinia analiştilor, în mod cert şi cu 
o dinamică, din ce în ce mai accentuată, schimbări majore în toate planurile 
activităŃilor umane (politice, economice, financiare, administrative, militare etc.) 
transformând lumea într-o entitate comunicaŃională şi acŃională globală cu 
numeroase interconexiuni de afaceri, financiar-bancare, general-umane, militare 
care generează atât stabilitate cât şi luni şi dureroase perioade de instabilitate, crize 
de tot felul şi fenomene profund negative aşa cum este de pildă terorismul 
internaŃional.  

În articol voi încerca să prezint, pe scurt, principalele progrese în domeniul 
comunicaŃiilor electronice de la primele realizări din secolul XIX şi până astăzi, 
când oricare cetăŃean al lumii poate comunica (cu mijloacele şi tehnologia 
existente) cu alt cetăŃean din comunitatea locală din altă zonă, regiune geografică 
extinsă şi continent utilizând transmisiunile de voce, date, videoconferinŃă şi 
televiziune, prin mijloace diverse de propagare şi transport. 

Este de remarcat că de la telegraful electric al lui Samuel Morse (1837) şi 
până la performanŃele actuale ale reŃelelor globale numite INTERNET de astăzi s-a 
parcurs o distanŃă uriaşă în realizări tehnice şi performanŃe cantitative şi calitative 
de neimaginat. Statisticile arată că la sfârşitul anului 2010 la o populaŃie totală a 
lumii de 6,846 miliarde de oameni, sunt deja 2 miliarde de conexiuni la internet, 
reprezentând o rată de penetrare de 28,7% (Europa: 813 milioane locuitori, 475 
milioane conexiuni, 58,4% rată de penetrare; România: 21,9 milioane locuitori, 
7,786 milioane de utilizatori, 35,5% rată de penetrare). SituaŃia cu mai multe detalii 
le voi prezenta în anexe (datele sunt din 30.12.2010). 
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notele bibliografice ale cărŃii). 
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Câteva repere istorice 
Nevoia de comunicare la distanŃe mari este o constantă istorică a omenirii 

existând informaŃii despre încercări empirice şi unele realizări încă din anul 3000 
î.c. (focuri pe dealuri, curieri, semnalizare cu alte mijloace, iar mai târziu începând 
cu secolul XIX prin comunicaŃii bazate pe curentul electric, iar în anii noştri prin 
comunicaŃii electronice de mare complexitate tehnologică şi cu o dezvoltare 
globală (reŃelele de sateliŃi, reŃelele de fibră optică şi cabluri clasice, radioreleele pe 
microunde, staŃiile radio în diferite game de frecvenŃe). Aceste reŃele asigură, în 
final, baza fizică a Internetului şi a reŃelelor de telefonie fixă şi mobilă, precum şi 
transportul emisiunilor T.V. şi radio şi oricare punct de pe glob. 

Nu este o simplă coincidenŃă că avansul în cercetare, producŃie şi 
implementare a unor noi mijloace şi sisteme începând cu 1837 şi până astăzi au 
consolidat şi grăbit unele fenomene ale globalizării (prin rolul esenŃial al 
comunicării de distanŃă) precum şi relaŃia inversă - presiunile marilor actori politici 
şi militari internaŃionali, precum şi ale marilor corporaŃii multinaŃionale aflate în 
plină expansiune au oferit cadrul propice pentru încurajarea inventatorilor (fonduri 
băneşti, crearea unor condiŃii propice de lucru, dotarea laboratoarelor, acces la 
informaŃii etc.). 

Din multitudinea de date istorice cu realizări notabile menŃionez doar 
câteva. Mai multe informaŃii utile  pentru cei interesaŃi se pot găsi în cartea 
Generalului de Brigadă Ion Cerăceanu, Comandamentul ComunicaŃiilor şi 
Informaticii – 65 de ani de istorie2. 

a. În domeniul telefoniei şi telegrafiei pe fir: 
• ApariŃia telegrafului electric pe fir – 1837, Samuel Morse; 
• Inventarea telefonului – 1854. 
• 1865 – ÎnfiinŃarea primei organizaŃii globale din lume, astăzi cu 

192 membri, de pe toate continentele – Uniunea InternaŃională pentru 
comunicaŃii (U.I.T./I.T.U). România este membru fondator. 

• Începând cu 1865 se dezvoltă instalarea de cabluri terestre şi 
subacvatice statale şi regionale, în 1866-1867 se realizează primul cablu subatlantic 
între SUA şi Marea Britanie. 

• În 1930 apare telexul utilizat pe larg până în anii 1990 (inclusiv în 
România şi Armata Română). 

b. În domeniul transmisiunilor radio, TV, satelit: 
• În 1872 întreprinde cercetări privind telegrafia fără fir americanul 

Loomis Mahlou; 
• 1888 – Hertz descoperă undele electromagnetice; 
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• 1894 – Inventatorul G. Moscani realizează experimente privind 
transmisiunile prin unde radio, independent realizează progrese Raesul Popau şi 
Tesla; 

• 1901 – Cercetări avansate în realizarea transmisiunilor radio ale 
românului Dragomir Hurmizescu; 

• 1902 – Prima transmisiune radio a vocii umane; 
• 1917 – Prima legătură radio avion-sol; 
• 1917-1960 – Dezvoltarea puternică a transmisiunilor radio în 

domeniul militar, guvernamental şi comercial; 
• 1962 – SUA lansează primul satelit de telecomunicaŃii 

geostaŃionar; 
• 1964 – Se ia decizia realizării reŃelei INTELSAT iar în 1965 se 

lansează satelitul INTELSAT – 1. De atunci şi până astăzi au apărut alte numeroase 
reŃele satelitare (IMMARSAT, EUTELSAT, IRIDIUM, INTERSPUTNIK, etc.) 
sateliŃi de comunicaŃii geostaŃionară sau aflaŃi pe orbite polare. Producătorii au fost 
la început SUA, URSS şi mai apoi Marea Britanie, FranŃa, Italia, Germania, China 
şi India. În acest domeniu au început să opereze din ce în ce mai hotărât companii 
multinaŃionale şi alte coaliŃii bazate pe interese comerciale, mass-media şi militare. 

c. În domeniul tehnicii de calcul electronic şi al Internetului: 
• De fapt relaŃia biunivocă globalizare-comunicaŃii devine mai 

consistentă, mai vizibilă şi cu efecte majore pentru evoluŃiile actuale şi viitoare din 
toate domeniile vieŃii sociale economice, financiare, militare şi de altă natură, odată 
cu începuturile Internetului şi ale evoluŃiilor rapide în domeniul tehnicii de calcul, 
al microprocesoarelor şi al aplicaŃiilor software complexe de operare, precum şi a 
celor dedicate rezolvării unor probleme complexe din domeniul managementului 
economic şi financiar, al administraŃiei, al băncilor, mass-media, din domeniul 
militar etc. Iată, în continuare, câteva date semnificative: 

• 1967 – Începe la iniŃiativa Armatei SUA şi cu sprijinul unor 
universităŃi – realizarea primului nucleu a ceea ce numim azi Internet; 

• 1967- Apare compania INTEL – producătoare de microprocesoare; 
• 1969 – Se extinde şi consolidează ARPANETUL, prin cooptarea 

unor specialişti americani din universităŃile de prestigiu; 
• 1970 – Apare binecunoscuta dischetă; 
• 1971 – ARPANETUL (SUA) ajunge la 15 noduri cu 23 de hosturi. 

Este de reŃinut anul şi numărul mic de componente pentru a se compara cu datele 
existente în 2010 (Internet pentru 2 miliarde de oameni, conectaŃi la mii de locaŃii, 
prin miliarde de conexiuni, în numai 39 de ani); 
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• 1971 – apare primul procesor INTEL, cunoscut sub numele de 
„chip”; 

• 1972 – Se introduce e-mailul pe ARPANET; 
• 1972 – Apare prima reŃea locală – LAN numită ETHERNET; 
• 1973 – Vorbim deja de Internet prin realizările cercetătorilor 

americani; 
• 1981 – IBM realizează primul „P.C.” banalul de acum computer 

personal; 
• 1982 – sunt în lume 5,5 milioane de P.C.-uri, iar acum în 2011 

peste 4 miliarde; 
• Apare utilul şi prietenosul MOUSE, care face mai uşoară interfaŃa 

om-maşină; 
• 1985 – Microsoft lansează prima aplicaŃie software de operare 

WINDOWS 1.0; 
• 1991 – Important pentru România, - se realizează primele 

conexiuni Internet pentru unele universităŃi (EvoluŃie: de la zero utilizatori în 1990 
– la 7,786 milioane în decembrie 2010). 

• 1992 – În lume sunt 65 milioane de PC-uri şi 1 milion de hosturi. 
• 1992 – Se poate afirma că Internetul este globalizat; 
• 1993 – Apare domeniul.ro; 
• 1996 – CetăŃenii şi instituŃiile din peste 100 de Ńări sunt conectaŃi la 

Internet; 
• 1997 – Apare conceptul de EXTRANET; 
• 1998 – Apare conceptul de GRID, reŃea extinsă de noduri puternic 

interconectate;  
• 2000 – 100 de milioane de sisteme de calcul în Internet cu 250 de 

milioane de oameni interconectaŃi, iar în SUA 36% din locuinŃe sunt 
interconectate; 

• 2007 – Se poate afirma cu argumente solide că societatea 
contemporană este dominată de puterea şi facilităŃile Internetului în toate 
componentele sale (politică-alegeri, afaceri, finanŃe, sisteme bancare, apărare, 
securitate, mass-media, cetăŃeni); 

• 2007 – Apar şi se consolidează în conştiinŃa unui public din ce în 
ce mai larg reŃelele şi site-urile populare de socializare şi comunicare (My Space, 
Facebook, You Tube). 

Unele concluzii 
Începând cu anul 1985 în lume s-au produs importante schimbări 

geopolitice, cu urmări majore în domeniul economiei, finanŃelor, sistemelor şi 
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alianŃelor de apărare etc. Au apărut noi state, în 1991 s-a destructurat URSS, 
NATO şi Uniunea Europeană au primit ca membri cu drepturi depline noi Ńări, între 
care şi România. 

Fenomenele complexe şi multidisciplinare ale globalizării s-au accelerat 
după 1991, iar fenomenul a coincis cu explozia sistemelor globale de comunicare, 
între care rolul cel mai important revine Internetului. Se poate afirma, cu acoperire 
în realitate, că prin Internet se fac transferări de bani, se joacă pe burse, se participă 
la licitaŃii, se cumpără şi se vând bunuri şi servicii în timp real.  

Nu în ultimul rând – prin comunicare liberă se extind valorile democratice 
în zone până acum închise, iar informaŃiile de interes public sunt instantaneu aduse 
la cunoştinŃa celor interesaŃi (cu efecte benefice sau nu în funcŃie de actorii 
implicaŃi). 

Sistemele militare şi alianŃele de apărare multinaŃionale utilizează, pe larg, 
toată gama de echipamente şi servicii electronice în scopul eficientizării actelor de 
comandă şi control şi utilizării rapide a sistemelor de arme. 

Şi România a făcut progrese importante în domeniul sistemelor de 
comunicaŃii cu utilizări diverse şi al Internetului. În 2008 potrivit datelor existente 
existau 7,4 milioane de utilizatori Internet (locul 10 în Europa) cu o rată de 
penetrare de 33,4% (48,9% în Europa). 

În perioada 2008-2010 în Ńara noastră a fost încetinit ritmul creşterii 
numărului de utilizatori: 7,786 milioane (decembrie 2010), rată de penetrare 35,5% 
(25,4% media în Europa). Aşa a ajuns pe locul 44, la procentul de penetrare în 
Ńările Europene, undeva pe la coada clasamentului (după noi sunt doar Ucraina 
(33,7%), Bosnia (31,2%), Moldova (30,0%), Kosovo (20,8%), Vatican (11,2%)). 

Globalizarea are câştigători (puŃini) şi perdanŃi (mai mulŃi şi mai naivi). 
Cred că cei care înŃeleg mai bine rolul şi locul sistemelor de comunicare (Internetul 
şi altele) au o şansă în plus în găsirea unui loc mai bun din punct de vedere al 
dezvoltării umane, pe micuŃa planetă Pământ. 
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