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Rezumat: Globalizarea, proces contemporan complex, caracterizat prin liberalizare,
deschidere şi integrare internaţională de pieţe, forţă de muncă şi capitaluri, este însoţită de o formă
modernă de migraţiune, prin care forţa de muncă din ţările sărace este atrasă să muncească în ţările
puternic industrializate, caracterizate şi printr-un înalt nivel general de viaţă şi civilizaţie.
În viziunea noastră, globalizarea reprezintă cadrul instituţional internaţional prin care
companiile îşi promovează interesele proprii, fără a mai avea nevoie de acţiunea protectoare şi de
intermediere a statelor natale. Într-un asemenea context, capitalul poate circula liber, firmele fac
afaceri pretutindeni, cetăţenii se pot deplasa liber, cadrul legislativ naţional se supune cadrului
legislativ global, iar principiile de bază ale acţiunii umane sunt supuse criteriilor de eficacitate,
eficienţă şi profit.
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Abstract: Globalization, as a complex contemporary process characterized by
liberalization, openness towards the external world and international integration of markets, labor
force and capitals, is accompanied by a modern type of migration by which the labor force in poor
countries is attracted to work in the highly industrialized countries, also characterized by a high
standard of living and civilization. In our view, globalization is the international institutionalized
framework through which companies promote their own interests, without needing the protective or
mediating actions of their states of origin. In such a context, capital may circulate freely, firms do
business everywhere, citizens may travel freely, the national legal framework complies with the
provisions of the global legal framework and the basic principles of human action are guided by
criteria of efficacy, efficiency and profit.
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