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Rezumat: Globalizarea a fost și este, în acelaşi timp, un proces şi o stare de 
fapt. A fost și este un proces, deoarece cunoaşte adânci prefaceri cantitative şi 
calitative de natură politică și economică în timp, şi a fost și este o stare de fapt, 
deoarece a permis și permite acţiuni de comparare a elementelor constitutive pe 
momente evolutive. Dincolo de raţiunile sale politice, globalizarea se putea 
justifica prin două componente majore: evoluţia tehnologică şi evoluţia pieţelor de 
schimb. Astfel, este de înțeles de ce globalizarea nu a produs și nu produce 
aceleaşi niveluri de satisfacţie, deoarece nici cunoaşterea tehnică şi ştiinţifică nu 
este uniformă.  

Globalizarea a fost susținută de paradigma sa de bază, liberalizarea 
circulației capitalurilor, mărfurilor și forței de muncă, ca formă sigură de ridicare 
generală a nivelului de viață de pretutindeni, ca formă sigură de eradicare a 
sărăciei. Ca proces ce se dorea mondial, globalizarea a fost susținută de 
principalele organisme internaționale, atâta vreme cât a satisfăcut interesele 
majore ale principalilor actori internaționali.  

Uniunea Europeană s-a constituit ca o formă de realizare a ideii de 
globalizare, particularizată la continentul european, în deplin consens cu 
interesele SUA.  
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România a dorit să fie primită în rândul țărilor membre ale Uniunii 
Europene, în timp ce nucleul inițial al acestei structuri politico-economice a 
condiționat major acceptarea acestei dorințe. Ca atare, sugestiile de privatizare a 
principalelor sectoare ale economiei naționale, de restructurare a aparatului 
administrativ, de aliniere legislativă, de acceptare a monitorizării implementării 
principiilor specifice statului de drept etc. au fost respectate cu strictețe. Vectorul 
militar a constituit vârful de lance care a făcut ca România să fie integrată atât în 
NATO, cât și în Uniunea Europeană.  

Marea seducție a globalizării, pentru secolul XXI a constat în crearea 
instituţiilor care să pună în valoare promisiunile benefice ale globalizării şi să 
evite crizele mondiale de proporţii. Dar politica de excepționalitate a SUA, prin 
boicotarea înțelegerilor care au adus globalizarea la rang de ideologie politică și 
economică, a făcut ca managementul globalizării să eșueze lamentabil. 
Globalizarea democratică a eșuat, iar centrele regionale ce au susținut 
globalizarea au intrat în derută de predictibilitate.  

România se găsește în situația în care, respectând cu bună credință criteriile 
de acceptare, și-a destructurat radical întreaga economie și și-a subordonat total 
organismele militare intereselor de integrare. Pe acest fond, și logistica armatei 
României a devenit parte a integrării, fiind acum dependentă plenar de importurile 
din țările dezvoltate economic. Cu o înzestrare cu armament și tehnică militară 
dependentă de importuri, cu principalele servicii externalizate, Logistica militară 
românească seamănă acum mai mult cu o familie ce trăiește bine numai prin 
operațiuni de creditare. Predictibilitatea logistică este condiționată esențial de 
capacitatea proprie de a satisface nevoile de apărare, capacitate care s-a redus 
dramatic, mai ales după ce economia românească a urmat pașii integrării reale.  

Cuvinte cheie: globalizare; economie; logistică; competitivitate; 
standardizare. 

 
Abstract: Globalization was and still is, at the same time, a process and a 

state of fact. It was and still is a process because it presents quantitative and 
qualitative transformations, and it was and still is a state of fact because it allowed 
and allows comparisons between its constitutive elements on different moments in 
its lifecycle. Beyond its political reasons, globalization could be justified by two 
major evolutionary components: technology and exchange markets. Hence, it is 
understandable why globalization did and does not produce the same levels of 
satisfaction, as neither the scientific and technical knowledge is uniform. 

Globalization has been sustained by its basic paradigm, namely the freedom 
of capital mobility, as well as of goods and workforce, to ensure the annihilation of 
poverty. As a process intended to be global, it was sustained by the main 
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international organizations, as long as it satisfied the major interests of the global 
stakeholders.  

The European Union has been established as a way to implement the 
globalization idea, adapted to European area, in full consent with USA interests. 

Romania wished to be received in the group of member countries of 
European Union, while the initial core of this political-economical structure 
heavily conditioned the acceptance of this wish. As such, the suggestions for 
privatization of main national economic sectors, the administrative reorganization, 
the legislation alignment, the acceptance of being monitored regarding the 
implementation of the rule of law principles, etc. were strictly abided. The military 
vector represented the spearhead that made Romania become integrated in NATO, 
as well as in the European Union. 

The great seduction of globalization, for the 21st century, consisted in the 
establishment of institutions that can harvest the beneficial promises of 
globalization and the possibility to avoid crises of global proportions. However, 
the exception policy of USA, by cancelling the deals that raised globalization to the 
rank of political and economic ideology, made the globalization management fail 
dramatically. Democratic globalization failed, while regional centers that 
sustained globalization went uncertain in predictability. 

Romania finds itself in the situation in which, respecting in goodwill the 
acceptance criteria, it radically dismantled the entire economy and it totally 
subordinated its military structures to the integration interests. Thus, Romanian 
Army logistics was also part of integration, now being plenary dependent on 
imports from economically developed countries. With armament endowment and 
the import dependent military technique, with the main services externalized, 
Romanian Army logistics resembles more a family that lives well only through 
credit operations. Logistics predictability is mainly conditioned by its own capacity 
to satisfy the defense needs, capacity that has been dramatically reduced, 
especially after the Romanian economy followed the steps of the real integration. 

Keywords: globalization; economy; logistics; competitiveness; 
standardization. 

 

Managementul globalizării în prag de eșuare. În anul 2000, 
profesorul Charles Doran a definit printre primii fenomenul globalizării, 
astfel: „intersecția dintre tehnologia informației și economia globală. 
Aceasta poate fi cuantificată în termeni de intensitate, acoperire, volum și 
valoare a tranzacțiilor internaționale în sferele mondiale ale informațiilor, 
finanțelor, comerțului și administrației. O creștere substanțială a ratei 


