
Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile – Vol. 3, Nr. 4 (2014) 

 

 

7 

UNIVERSITIES ENTREPRENEURIAL AND 

RESPONSIBLE TO NOMADIC AND  

SEDENTARY A NATION 

 

Through its activities over time, I think at the moment 

universities, developing education, entrepreneurial spirit 

and culture should build management skills in the 

national and global, specific actions and nomadic states 

sedentary type, developed in the natural conditions of 

the last two decades in our country. Although in history, 

Romania has traveled situations the two conditions, 

being influenced in this direction with the geopolitical 

position developed over time, failing to make a strong 

argument mentioned conditions opportunity to design 

development and modernization recognizing the axiom 

of Jacques Attali, so that the sedentary have increasingly 

greater need for nomads globalization, and the latter, in 

turn, need the spaces sedentary increasingly globlizate. 

 Starting from the realities of Romania, where 

after 1990 many of its inhabitants became citizens of 

other spaces and those who remained were influenced 

by global realities that have become everyday realities 

of national space, consider this new condition of 

equilibrium between sedentary and nomadism should 

be defined and used intelligently in a truly national 

interest, in which pragmatism must be very present in 

the battle that goes unfortunately only in the doctrines 

and political parties with a clear objectification of 

progress and modernization becoming necessary. 

 Opening the company to this process is critical to 

the future positioning of Romania and close your abilities 

and desires manifested in the citizens. Romanian 

stubbornness remains only to bring us and 

disadvantages, and adding an additional desires, which 

is to become citizens of the global world and nomadic 

can turn the power tool of our assertion in the context of 

highly complex world today. 

 Smart economy, which is the basis of building 

new status, the dual advantages of nomadism and 

sedentary optimum use in the service of a clear objective 

and duration, to be built from concrete situation that 

Romania has the features of a developing country 

experiences social engineering major in the history that 

has traveled in the last century. 

 The difficulty of this construction consists of the 

following: economy, at least in the creativity of its capital 

is no longer Romanian; transition from one form of 

capital to another own creative capacity fundamentally 

affected by the lack of interest and experience in its 

position globally; attitudes favorable market economy 

are distorted by the lack of real and genuine prospects 

for a good part of the population, young people are 

greatly affected; the need for external help to budgets 

and capital actions are transformed into a dependency 

structure favorable for pseudo-stagnation and 

unfavorable for sustainable development of substance. 

 Expression of difficulties does not mean that 

the problems are moving towards a fundamental 

solution, this condition is only a first step in 

generating process of change and modernization. Its 

sedentary-nomadism, requires defining actions 

absolutely necessary development. There are many 

elements that may be mentioned, but among the 
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Prin activitățile desfășurate de-a lungul timpului, consider că 

în momentul de față universitățile, prin dezvoltarea 

educației, spiritului și culturii antreprenoriale, trebuie să-și 

construiască abilitățile de gestionare, în cadrul național și 

global, a acțiunilor specifice stărilor de tip nomad și de tip 

sedentar, dezvoltate natural în condițiile specifice ale 

ultimelor două decenii la nivelul țării noastre. Cu toate că în 

istorie, România a mai parcurs situațiile celor două stări, 

fiind influențată în această direcție și de poziția geopolitică 

dezvoltată de-a lungul timpului, nereușind să facă din stările 

menționate un argument solid de oportunitate în proiectarea 

dezvoltării și modernizării noastre, recunoscându-se 

axioma lui Jacques Attali, aceea a faptului că sedentarii au 

din ce în ce mai mare nevoie de nomazii mondializărilor, iar 

aceștia din urmă, la rândul lor, au nevoie de sedentari în 

spațiile din ce în ce mai globlizate.  

 Pornind de la realitățile României, în care după anii 

1990 mulți dintre locuitorii ei au devenit și cetățenii altor 

spații, iar cei rămași au fost influențați de realitățile lumii 

globale care au devenit realități cotidiene ale spațiului 

național, consider că această nouă stare a echilibrului între 

sedentarism și nomadism trebuie definită și folosită 

inteligent într-un interes cu adevărat național, în care 

pragmatismul trebuie să fie foarte prezent în bătălia care se 

duce, din păcate, doar la nivelul doctrinelor și formațiunilor 

politice fără o obiectivare clară a progresului, devenirii și 

modernizărilor necesare.  

 Deschiderea societății către acest proces devine 

esențială pentru viitoarea poziționare a României și 

pentru apropierea dorințelor dar și putințelor manifestate 

la nivelul cetățenilor. Încăpăținarea de a rămâne doar 

români poate să ne aducă și deservicii, iar adăugarea 

unei dorințe suplimentare, aceea de a deveni și cetățeni 

ai lumii globale și nomade, poate să se transforme în 

instrumentul de forță al afirmării noastre în contextul 

deosebit de complex al lumii de azi.  

 Economia inteligentă, care constituie baza 

construcției noului statut, cel dual al optimului folosirii 

avantajelor nomadismului și sedentarismului puse în slujba 

unui obiectiv clar și de durată, trebuie fundamentată 

pronind de la situația concretă a faptului că România are 

trăsăturile unei țări în curs de dezvoltare cu experiențe de 

inginerie socială importante la nivelul istoriei pe care a 

parcurs-o în ultimul secol. Dificultatea acestei construcții 

constă în următoarele: economia, cel puțin la nivelul 

creativității capitalului acesteia, nu mai este românească; 

tranziția de la o formă de capital la alta a afectat 

fundamental capacitatea creativă proprie prin lipsa de 

interes și de experiență în poziționarea acesteia la nivel 

global; mentalitățile favorabile economiei de piață sunt 

distorsionate de lipsa unei perspective reale și autentice 

pentru o bună parte a populației, tineretul fiind afectat în 

mare măsură; nevoia de ajutor extern pentru bugetele 

publice și pentru acțiunile capitalului sunt tranformate într-o 

dependență favorabilă structurării pseudostagnărilor și 

nefavorabilă dezvoltării de substanță durabilă. Definirea 

acestuia, în contextul optimizării raportului sedentarism-

nomadism, necesită definirea acțiunilor absolut necesare 

dezvoltării. Sunt multe elemente care pot fi amintite, dar
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 fundamental-listed capacities are essential to 

discover, innovate and communicate effectively in 

areas increasingly more complex and complicated. 

 Fundamental discoveries at the individual, 

community and national level must focus on global 

positioning methods spaces without neglecting the 

commitment to enroll in training space and time past, 

the potentiation of present and predict the future. 

Innovation in the sense of creating new goods and 

services, economic materialized in the accumulation 

of new riches should be high on hoarding or 

translating the goods, on circuits enrich not 

sustainable. Between speculation and hoarding 

construction value, innovation must ally building a 

long-term commit- development. Individually great 

discovery should quantify the importance of each 

utility in the world in which they operate, it must often 

be greater importance own good. 

 Innovation should be smart actions ally in times 

of difficulty, allying with the hope that it depends primarily 

overcome you and you think constructs and materialize 

them. This may be a response to the "violence" forces of 

exclusion or "kindness" of acting for a sophisticated 

assimilation.  

 Universities are not outside these actions can 

give identity actions we take in spaces that are 

interlocked in the community, nation, European and 

global space. 

 By finding recognized, it should be noted that 

discovery and innovation need a complex 

communication process, binding forces and existing 

participants mentioned premises from local to global. 

Intermediation spaces, forces and time is very 

important, requiring specially trained personnel capable 

of acting as a binder in the creation and development 

of cultural and commercial communication networks.If 

we manage to put in connection markets, businesses, 

places, social groups, people with potential and needs 

they express, institutions, resources, capital, ideas and 

goods, which are becoming increasingly sophisticated, 

then surely we achieve economic positioning, cultural 

and political life that we need. 

 Universities need to understand why more and 

more the process and act in training and development 

resources required to build desired. 

 I think, reporting incidents us to today's world, that 

universities in Romania, given the state in which they are 

found, they need to take, in addition to established 

institutional roles, and the preparation, development and 

optimization of recovery the two states between which 

oscillates at an existential level, in being citizens of 

Romania, of Europe and the globalized space. 

Recognizing the novelty of the process, its complexity, I 

call for opening a debate and academics to develop the 

necessary actions that will lead us through a joint effort 

and intelligent professional development and 

modernization, not only by reference to what was our past 

but also by comparing active, pragmatic and smart states 

that we intend to go, effectively bringing them to the 

realities of our present and favorable foundation for 

tomorrow. 

în rândul celor fundamental-esențiale pot fi enumerate 

capacitățile de a descoperi, de a inova și de a comunica 

eficient în spațiile din ce în ce mai complexe și mai 

complicate. Descoperirile fundamentale la nivel individual, 

comunitar și național trebuie să se concentreze asupra 

metodelor de poziționare în spațiile globalizate, fără a 

neglija o angajare a cuprinderii spațiului și timpului în 

antrenarea trecutului, în potențarea prezentului și în 

previzionarea viitorului. Inovarea în sensul creerii de noi 

bunuri și servicii, materializate economic la nivelul 

acumulării de noi bogății, ar trebui să fie superioară 

acaparării sau translatării bunurilor pe circuite care nu 

îmbogățesc durabil. Între speculația acaparării și 

construcția valorii, inovarea trebuie să fie aliatul 

construcției într-un anagajament al dezvoltării de lungă 

durată. La nivel individual marea descoperire ar trebui să 

cuantifice importanța utilității fiecăruia în lumea în care 

acționează, aceasta trebuind de multe ori să fie 

superioară importanței binelui propriu. 

 Inovarea ar trebui să constituie aliatul acțiunilor 

inteligente în perioadele de dificultate, aliindu-se cu 

speranța că depășirea acesteia depinde în primul rând 

de tine și de construcțiile pe care le gândești și le 

materializezi. Aceasta ar putea să fie un răspuns dat 

„violenței” forțelor de excludere sau „blândeței” celor 

care acționează pentru o sofisticată asimilare. 

Universitățile nu pot fi în afara acestor acțiuni care pot 

da identitate acțiunilor pe care le întreprindem în spațiile 

care se interpătrund la nivelul comunităților, națiunii, 

spațiului european și global. 

 Prin constatarea recunoscută, trebuie precizat faptul 

că descoperirea și inovarea au nevoie de un proces complex 

de comunicare, de legare a participanților și forțelor existente 

în spațiile amintite de la local la global. Intermedierea spațiilor, 

forțelor și timpului este foarte importantă, fiind nevoie de un 

personal cu o pregătire specială capabilă de a acționa ca 

liant în crearea și dezvoltarea rețelelor de comunicare 

culturale și comerciale. Dacă vom reuși să punem în legătură 

piețele, întreprinderile, locurile, grupurile sociale, oamenii cu 

potențialul și nevoile pe care le exprimă, instituțiile, resursele, 

capitalurile, ideile și mărfurile, care devin din ce în ce mai 

sofisticate, atunci, în mod sigur, vom realiza poziționarea 

economică, culturală și politică de care avem nevoie. 

Universitatățile trebuie să înțeleagă din ce în ce mai mult 

acest proces și să acționeze în formarea și dezvoltarea 

resurselor necesare construcției dorite. 

 Consider, raportându-ne la întâmplările lumii de 

astăzi, că universitățile din România, având în vedere 

starea în care acestea se găsesc, au nevoie de a-și asuma, 

pe lângă rolurile consacrate instituțional, și de pregătirea, 

dezvoltarea și optimizarea procesului de valorificare a celor 

două stări între care pendulează, la nivel existențial, în a fi 

cetățenii României, ai Europei și ai spațiului globalizat. 

Recunoscând noutatea procesului, complexitatea acestuia, 

fac un apel de deschidere al universitarilor la inițierea  unei 

dezbateri și la dezvoltarea acțiunilor necesare, care să ne 

conducă printr-un efort comun, profesionist și inteligent la 

dezvoltare și modernizare, nu numai prin raportarea la ce a 

fost trecutul nostru ci și prin compararea activă, pragmatică 

și inteligentă cu stările pe care ne propunem să ajungem, 

aducându-le eficient la nivelul prezentului nostru și la 

fundamentarea realităților favorabile pentru ziua de mâine. 
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