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REZUMAT:  Acţiunea antreprenorială poate fi 

definită ca o acţiune de căutare a profitului, bazată pe 

luarea deciziilor ultime, fără încercarea de a evita 

povara incertitudinii. În funcţie de natura profitului 

urmărit, antreprenoriatul poate lua multe forme 

diferite. Prima parte a acestei lucrări constă într-o 

scurtă examinare a lucrărilor care s-au ocupat de 

definirea spiritului antreprenorial, cu scopul de a 

aplica rezultatele acestora pentru două dintre aceste 

forme diferite de antreprenoriat, şi anume 

antreprenoriatul social şi, respectiv, cel spiritual. Este 

propusă apoi o analiză a antreprenoriatului 

educaţional în general, în inginerie şi afaceri, în 

special, ca şi antreprenoriat social şi spiritual. O 

astfel de abordare este necesară mai ales acum, când 

soluţiile adecvate pentru actuala criză mondială sunt 

încă omise, datorită faptului că nu sunt luate în 

considerare, la nivelul luării deciziilor, rădăcinile 

adânci ale acestei crize, care sunt mai degrabă unele 

spirituale decât unele tehnice. 

 

CUVINTE CHEIE: Educaţie în inginerie şi afaceri; 

Antreprenoriat social; Antreprenoriat spiritual  

 

ABSTRACT:  The entrepreneurial action can be 

defined as an action of seeking profit based on 

ultimate decision-making, without trying to avoid 

bearing uncertainty. Depending on the nature of the 

profit being sought, entrepreneurship may take many 

different forms. The first part of this paper consists in 

a brief survey of works related on defining 

entrepreneurship in order to apply them to two of these 

different forms of entrepreneurship, namely the social 

and the spiritual entrepreneurship. Then, I propose an 

analysis of the educational entrepreneurship in 

general, in engineering and business in particular, as 

social and spiritual entrepreneurship. Such an 

approach is especially necessary now that the 

appropriate solutions to current global crisis are still 

overlooked due to the fact that there are not taken into 

account, at decision making level, the deep roots of 

this crisis, that are more spiritual than technical ones. 
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1. ABORDĂRI ALE 

ANTREPRENORIATULUI 
În eforturile de definire a antreprenoriatului s-

au conturat pe parcurs 2 grupe de abordări: 

- antreprenoriatul ca şi spirit inovator; 

- antreprenoriatul ca şi alerteţe la 

oportunităţile de profit. 

- antreprenoriatul ca şi luare a deciziilor pe 

baza judecăţilor făcute în condiţii de 

incertitudine. 

 

1. MAIN DIRECTIONS IN 

APPROACHING ENTREPRENEURSHIP 
In efforts of defining the entrepreneurship 

have emerged over time the following three 

directions of approach: 

- entrepreneurship as innovative spirit; 

- entrepreneurship as alertness to profit 

opportunities; 

- entrepreneurship as judgmental decision-

making under conditions of uncertainty. 
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1.1. Antreprenoriatul ca şi spirit inovator 

 

 

Prima categorie de abordări s-a bucurat şi se 

bucură de cei mai mulţi susţinători. Un rol 

esenţial în dezvoltarea acestei categorii de 

abordări l-au avut eforturile de 

conceptualizare ale economistului austriac 

Joseph Schumpeter. Aceste eforturi au fost 

iniţiate într-o lucrare apărută în 1911 şi 

dedicată teoriei dezvoltării economice [1], 

fiind apoi continuate într-o lucrare în două 

volume dedicată teoriei ciclurilor economice 

[2]. 

În concepţia lui Schumpeter, întreprinzătorul 

este cel care introduce "noi combinaţii" - prin 

intermediul a noi produse, metode de 

producţie, pieţe, surse de aprovizionare etc. - 

răsturnând astfel echilibrul economic la care 

s-a ajuns până la acel moment printr-un 

proces denumit de către autor "distrugere 

creativă" ("creative destruction"). El a găsit în 

întreprinzător sursa schimbării economice, 

arătând că: "Pentru realitatea economică 

organizată pe baze capitaliste, diferită de 

imaginea ei descrisă în manualele şcolare, nu 

competiţia [la nivelul preţurilor] este cea care 

are rol hotărâtor, ci competiţia pentru noi 

materii prime, noi tehnologii, noi surse de 

aprovizionare, noi tipuri de organizaţii [...] 

competiţie care pretinde avantaje decisive din 

perspectiva costului sau a calităţii şi care nu 

are ca ţintă profiturile sau rezultatele 

marginale ale firmelor existente, ci chiar buna 

funcţionare şi continuitatea acestora" [3]. 

Schumpeter a criticat economiştii neoclasici 

pentru confuzia pe care aceştia o făceau între 

întreprinzător şi capitalist. În accepţiunea sa, 

întreprinzătorul nu are neapărat nevoie să 

deţină capital şi nici chiar să activeze în 

cadrul unei firme. Deşi poate fi manager sau 

proprietar al unei firme, întreprinzătorul este 

mai degrabă un maestru care acţionează 

independent. Astfel, în concepţia lui 

Schumpeter, "oamenii sunt întreprinzători 

doar atunci când încearcă noi combinaţii, 

 

1.1. Entrepreneurship as innovative 

spirit 

 

The first category of approaches has enjoyed 

and still enjoys most supporters. A key role in 

developing this category of approaches have 

had the efforts of conceptualization made by 

Austrian economist Joseph Schumpeter. 

These efforts were initiated in a paper 

published in 1911 and dedicated to economic 

development theory [1], which was then 

continued by a work in two volumes devoted 

to the theory of economic cycles [2]. 

In Schumpeter's view, the entrepreneur is the 

one who introduces "new combinations" - 

through new products, production methods, 

markets, supplies, etc.. - thus reversing the 

economic equilibrium reached by that time by 

a process called by the author "creative 

destruction". He found the entrepreneur as the 

source of economic change, stating that "in 

capitalist reality as distinguished from its 

textbook picture, it is not that kind of 

competition [He refers to price competition] 

which counts but the competition from the 

new commodity, the new technology, the new 

source of supply, the new type of 

organization (the largest-scale unit of control 

for instance) - competition which commands 

a decisive cost or quality advantage and 

which strikes not at the margins of the profits 

and the outputs of the existing firms but at 

their foundations and their very lives" [3]. 

Schumpeter criticized neoclassical 

economists for the confusion that they were 

doing between entrepreneur and capitalist. In 

his conception, the entrepreneur does not 

necessarily need to hold capital and even to 

work within a company. Although it may be a 

manager or owner of a company, the 

entrepreneur is rather a master acting 

independently. Thus, in Schumpeter's view, 

"… people act as entrepreneurs only when 

they actually carry out new combinations, 

and lose the character of entrepreneurs as 

soon as they have built up their business, 
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încetând să mai fie în această postură (de 

întreprinzători) îndată ce îşi construiesc 

propria afacere, moment din care se vor 

consacra acelei afaceri la fel cum se dedică 

orice om preocupărilor sale" [4]. Prin urmare, 

antreprenoriatul s-ar manifesta doar atunci 

când sunt introduse noi produse, procese sau 

strategii. 

Pe baza concluziilor lui Schumpeter, 

antreprenoriatul a fost abordat deseori în 

legătură cu diferite atribute psihologice, 

precum imaginaţia, creativitatea sau curajul , 

aflate toate într-o anumită legătură cu spiritul 

inovator. Principalele limitele ale acestor 

abordări constau în faptul că ele nu explică 

dacă atributele psihologice constituie condiţii 

necesare, suficiente sau incidentale pentru 

antreprenoriat. Este adevărat că fondatorii 

multor firme sunt înzestraţi cu imaginaţie şi 

creativitate. Însă, dacă n-ar fi aşa, ei n-ar mai 

fi, oare, întreprinzători? 

Ideile lui Schumpeter se regăsesc şi în 

fundalul diverselor abordări care echivalează 

antreprenoriatul cu eforturile de pornire ale 

afacerilor noi, riscante. 

 

1.2. Antreprenoriatul ca şi alerteţe la 

oportunităţile de profit 

 

Primele eforturi cunoscute în direcţia 

abordării antreprenoriatului ca şi alerteţe la 

oportunităţile de profit aparţin economiştilor 

Richard Cantillon şi, respectiv, J. B. Clark. 

Abordarea antreprenoriatului ca alerteţe la 

oportunităţile de profit a fost desăvârşită însă 

de către Israel Kirzner [5] [6] [7], 

reprezentant al şcolii economice austriece 

care, urmându-l pe F. A. Hayek în descrierea 

competiţiei ca pe un proces de descoperire, 

susţinea că sursa profitului antreprenorial 

constă într-o mai bună anticipare, adică în 

descoperirea unui element (noi produse, 

tehnologii mai puţin costisitoare etc.) 

necunoscut altor participanţi pe piaţă. Cel mai 

simplu caz este cel al arbitrului care 

descoperă o discrepanţă între preţurile 

prezente, care poate fi exploatată pentru 

after which they settle down to running it as 

other people run their businesses" [4]. 

Therefore, entrepreneurship would occur only 

when are introduced new products, processes 

or strategies. 

Based on the conclusions of Schumpeter, 

entrepreneurship has often been approached 

in relation with different psychological 

attributes such as imagination, creativity and 

courage, which are all related to some 

innovative spirit. The main limitations of 

these approaches are that they do not explain 

whether psychological attributes are 

necessary, sufficient or incidental conditions 

for entrepreneurship. It is true that the 

founders of many firms are endowed with 

imagination and creativity. However, if it 

weren’t so, they wouldn’t then be  

entrepreneurs? 

Schumpeter's ideas are to be also found in the 

background of the various efforts that equates 

entrepreneurship with the efforts of starting 

new, risky businesses. 

 

 

 

1.2. Entrepreneurship as alertness to 

profit opportunities 

 

The first known efforts towards addressing 

entrepreneurship as alertness to profit 

opportunities belong to economists Richard 

Cantillon, and, respectively, John Bates 

Clark. 

Approaching entrepreneurship as alertness to 

profit opportunities, however, was perfected 

by Israel Kirzner [5] [6] [7], representative of 

the Austrian economic school who - 

following Friedrich A. Hayek in describing 

competition as a process of discovery - 

claimed that the source of entrepreneurial 

profit lies in better anticipation, namely the 

discovery of an element (new products, 

cheaper technologies, etc.) unknown to other 

market participants. The simplest case is that 

of the arbitrator who finds a discrepancy 

between present prices, which can be than 
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obţinerea de câştig financiar. Un caz mai 

general este cel al întreprinzătorului alert la 

un nou produs sau la un proces superior de 

producţie, care intră din această cauză pe 

piaţă pentru a acoperi nişa descoperită 

înaintea altora. Succesul este văzut astfel nu 

ca o soluţie la o anumită problemă de 

maximizare, ci ca fiind datorat unei 

cunoaşteri sau unei intuiţii de care nu dispune 

nimeni altcineva, ceea ce descrie o situaţie 

aflată dincolo de vreun cadru specificat de 

optimizare. 

Nici în cadrul abordării Kirzneriene 

întreprinzătorii nu trebuie să deţină neapărat 

capital; ei trebuie doar să fie alerţi la 

oportunităţile de profit. Întrucât nu deţin 

active, aceştia nu se confruntă cu dificultăţile 

izvorâte din incertitudine. Acest aspect a 

atras, cum era şi firesc, critici. Conform 

acestor critici, simpla alerteţe la oportunităţile 

de câştig este insuficientă pentru obţinerea de 

profituri. Pentru a se bucura de un câştig, un 

întreprinzător trebuie să investească anumite 

resurse, fără de care este imposibil să 

exploateze oportunităţile de profit 

descoperite: "Ideile antreprenoriale sunt doar 

simple jocuri de imaginaţie bune pentru 

conversaţii de salon, atâta vreme cât ele nu se 

concretizează în proiecte pentru care s-au 

alocat bani" [8]. 

 

1.3. Entrepreneurship as judgmental 

decision-making under conditions of 

uncertainty 

Potrivit lui Nicolai J. Foss ș i Peter Klein G. 

[9] această abordare îşi are rădăcinile în 

lucrarea lui Richard Cantillon, Essai sur la 

natura de commerce en general [10]. 

Conform acestei abordări, antreprenoriatul ar 

trebui să fie văzut nu ca o simplă reacţie la 

oportunităţile existente (ca în abordarea 

kirzneriană), ci ca un efort de a crea noi 

oportunităţi. Şi pentru a reuşi acest lucru, 

antreprenorii nu trebuie să fie neapărat 

inovativi (ca în abordarea schumpeteriană), 

dinamici, carismatici sau înzestraţi cu orice 

exploited in order to obtain financial gain. A 

more general case is that of the entrepreneur 

who is alert to a new product or a superior 

production process, which is the reason for 

him to enter the market in order to cover this 

niche before others would discover it. 

Success is thus seen not as a solution to some 

maximization problem, but as due to a 

knowledge or insights that no one else has, 

which describes a situation which is beyond 

any specified optimization framework. 

Like in Schumpeterian approach, in the 

Kirznerian approach entrepreneurs do not 

necessarily need to possess capital. 

According to Kirzner, entrepreneurs only 

need to be alert to opportunities for profit. 

Since they do not possess assets, they do not 

face the difficulties arising from uncertainty. 

This has attracted, as it was naturally 

expected, critics. According to these critics, 

the mere alertness to profit opportunities is 

insufficient to obtain profits. To enjoy a gain, 

an entrepreneur must invest some resources, 

without which it is impossible to exploit the 

discovered profit opportunities: 

"Entrepreneurial ideas without money are 

mere parlor games until the money is 

obtained and committed to the projects" [8]. 

 

 

 

1.3. Entrepreneurship as judgmental 

decision-making under conditions of 

uncertainty 

According to Nicolai J. Foss and Peter G. 

Klein [9] this approach has its roots in 

Richard Cantillon’s Essai sur la nature de 

commerce en géneral [10]. Under this 

approach, the entrepreneurship should be 

seen not as a mere reaction to existing 

opportunities (as in kirznerian approach), but 

as an effort to create new opportunities. And 

to succeed in this, the entrepreneurs need not 

necessarily be innovative (as in 

schumpeterian approach), dynamic, 

charismatic or endowed with any other 

special qualities. They just need to act based 
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alte calităţi speciale. Ei au fac decât să 

acţioneze pe baza propriilor judecăţi în ceea 

ce priveşte viitorul incert. “Incert" înseamnă 

aici faptul că gama de rezultate viitoare 

posibile, ca să nu mai vorbim de 

probabilităţile asociate rezultatelor 

individuale, sunt, în general, necunoscute 

[11]. Trebuie subliniat faptul că incertitudinea 

antreprenorială îşi are izvorul nu în limitele 

cunoaşterii umane, ci în calitatea omului de a 

fi o fiinţă spirituală, care este înzestrată cu 

conştiinţă de sine şi cu voinţă liberă. 

Deşi în această abordare sunt înlăturate 

principalele neajunsuri ale celorlalte abordări, 

rămâne încă neclar de ce antreprenoriatul 

rebuie să fie abordat doar în relaţie cu lumea 

afacerilor. În secţiunea următoare vom arăta 

că antreprenoriatul poate fi identificat în 

fundalul oricărei acţiuni umane. 

 

2. ANTREPRENORIATUL - CALITATE 

A OMULUI CA ŞI FIINŢĂ SPIRITUALĂ 

 

 

Vom arăta în continuare faptul că 

antreprenoriatul este o calitate a fiinţei umane 

ca şi fiinţă spirituală. Pentru aceasta pornim 

de la observaţia că antreprenoriatul nu se 

întâlneşte în lumea animală. Dintre 

vieţuitoare, doar omul îşi construieşte în mod 

conştient planuri, fixându-şi scopuri pentru 

care îşi caută apoi căile cele mai bune de a le 

atinge. El nu doar reacţionează la stimulii 

externi asemenea animalelor, ci acţionează  

voluntar asupra lui şi asupra a ceea ce-l 

înconjoară. 

Conştiinţa este în strânsă legătură cu 

libertatea omului în calitatea lui de fiinţă 

deschisă. Deschiderea aceasta a omului este 

şi o deschidere neîncetată spre viitor: “Omul 

nu poate trăi nici o clipă închis în prezent. El 

nu e satisfăcut niciodată prin ceea ce îi dă 

prezentul. El speră la ceva mai mult de la 

viitor. El speră că poate scăpa de greutăţile 

prezente, în viitorul mai apropiat sau mai 

depărtat; sau că va avea mai mult decât îi dă 

prezentul; sau că va rămâne în fericirea 

on their own judgments regarding the 

uncertain future. “Uncertain” means here that 

the range of possible future outcome, let 

alone the likelihood of individual outcomes, 

is generally unknown [11]. It should be 

pointed out that the entrepreneurial 

uncertainty is rooted not in the limits of the 

human knowledge, but in the man’s quality of 

being a spiritual being, that is endowed with 

self-consciousness, and with free will. 

Although within this approach one removes 

the main shortcomings of the others 

approaches, it still remain unclear why the 

entrepreneurship must be addressed only in 

relationship with business world. In the next 

section we will show that entrepreneurship 

may be identified in the background of any 

human action. 

 

2. ENTREPRENEURSHIP - 

QUALITY OF MAN AS A SPIRITUAL 

BEING 

 

We will further show that entrepreneurship is 

a quality of the human being as a spiritual 

being. For this we start from the observation 

that entrepreneurship is not found in the 

animal world. Among living creatures, only 

man consciously builds plans, setting 

purposes and then seeking the best ways to 

achieve them. He not only reacts to external 

stimuli like animals do, but he  

voluntarily acts on himself and on what is 

around him. 

 

Consciousness is closely related to man’s 

freedom derived from his quality of being an 

open being. This openness of man is a 

constant openness to the future: "Man can 

live in no moment enclosed in present. He is 

never satisfied with what the present gives to 

him. He hopes for something more from the 

future. He hopes he can escape the difficulties 

of the present in the near or more distant 

future, or that he will have more than the 

present gives to him, or that he will remain in 

the present happiness. He always transcends 
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prezentă. El se transcende mereu spre viitor” 

[12]. 

Prin această deschidere neîncetată spre viitor, 

se poate spune că omul este o fiinţă 

antreprenorială, în sensul că el acţionează 

mereu pentru schimbarea condiţiilor prezente 

cu cele ale viitorului pe care-l doreşte în mod 

conştient, adică nu (doar) din nevoie, ci din 

alegere liberă. Deoarece dorinţa conştientă a 

omului are un caracter dinamic, imaginea 

viitorului dorit este şi ea una în continuă 

schimbare. 

Întrucât schimbarea vizată de acţiunea umană 

poate consta şi în refacerea unor condiţii 

pierdute, caracterul antreprenorial al acţiunii 

umane nu izvorăşte în mod esenţial din 

elementele anticipative sau inovative ale 

acesteia, ci din caracterul ei de acţiune liberă 

şi conştientă. 

Omul acţionează fiind conştient de sine şi de 

ceea ce-l înconjoară. Conştiinţa este definită 

de dicţionarele uzuale ca fiind forma cea mai 

înaltă de reflectare psihică a realităţii, proprie 

oamenilor. Pentru tema noastră este util să 

aprofundăm conceptul de conştiinţă mai ales 

prin prisma relaţiei dintre aceasta şi 

responsabilitatea morală. Pentru aceasta, 

putem să pornim de la faptul că în timp ce 

animalele sunt conduse de instincte, adică de 

complexe de reflexe înnăscute, 

necondiţionate sau facultăţi înnăscute de a 

executa acte determinate, omul se poate situa 

dincolo de acestea, având capacitatea unei 

anumite autodeterminări. Aceasta se poate 

întâmpla şi în cazul a ceea ce Steven Pinker a 

denumit “instincte morale” [13]. 

Această capacitate a omului de 

autodeterminare îşi are izvorul într-o mişcare 

care nu este caracteristică celorlalte 

vieţuitoare. Este vorba despre “mişcarea 

spirituală”, adică mişcarea rezultată din 

“gândirea şi voinţa conştientă şi liberă a 

sufletului” uman [14]. Omului “îi este dată 

libertatea împreună cu conştiinţa de sine, şi 

acestea împreună constituie esenţa duhului şi 

măsura umanităţii. Stinge libertatea şi 

conştiinţa de sine, şi stingi duhul, şi omul nu 

towards the future" [12]. 

By this constant openness towards the future, 

we can say that man is an entrepreneurial 

being in the sense that he always acts to 

change the present conditions with that of the 

future that he consciously wants, i.e. not 

(only) on the basis of need, but on the basis 

of free choice. Because man's conscious 

desire is a dynamic one, the image of the 

desired future is also constantly changing. 

Since the change targeted by human action 

may also consist in the recovery of some lost 

conditions, the entrepreneurial character of 

human action essentially arises not from its 

anticipatory or innovative elements, but from 

its nature of being a free and conscious 

action. 

Man acts while being conscious about him 

(self-aware) and about what surrounds him. 

Consciousness is defined by the usual 

dictionaries as the highest form of the mental 

reflection of the reality, that is peculiar to 

human being. For our subject matter it is 

useful to deepen the concept of 

consciousness, especially through the 

relationship between it and the moral 

responsibility. In this respect, we can start 

from the fact that while animals are driven by 

instincts, i.e. complex innate unconditioned 

reflexes or innate abilities to perform 

determined acts, man may place himself 

beyond these, with the capacity of some self-

determination. This can also happen in the 

case of what Steven Pinker has called "moral 

instincts" [13]. 

This human capacity for self-determination 

has its source in a movement that is not 

characteristic to other creatures. It's about the 

"spiritual movement", i.e. the movement that 

arise from "the conscious and free thought 

and will of the [human] soul" [14]. Man "is 

given the freedom together with the self-

awareness, and these together constitute the 

essence of spirit and the measure of 

humanity. Damp down the freedom and the 

self-awareness, and you will choke the spirit, 

and the man is no longer man" [15]. And 
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mai este om” [15]. Iar “fără spirit, lumea ar fi 

închisă în repetarea automată a unor cicluri 

monotone, mai înguste sau mai largi. Numai 

spiritul, prin libertatea lui, depăşeşte repetiţia 

şi poate face şi natura să o depăşească. 

Munca are rolul decisiv în prelucrarea naturii, 

dar ea e o însuşire a omului ca fiinţă 

gânditoare” [16]. 

Aşadar, omul este fiinţă spirituală prin faptul 

că are conştiinţă de sine şi libertate interioară. 

Dacă animalele sunt mânate de instincte, 

omul le poate depăşi pe acestea printr-un 

anumit grad de autodeterminare. Acest fapt 

este cel care stă la temelia chestiunii morale, 

ca şi problemă profund şi specific umană. 

Ceea ce Steven Pinker a denumit, în mod 

impropriu, “instincte morale” nu sunt altceva 

decât rodul întâlnirii în om a propriilor sale 

instincte cu calităţile care derivă din faptul de 

a fi o fiinţă spirituală. Instinctele le împing pe 

animale “să execute oarecare acte fără să aibă 

noţiunea scopului, să întrebuinţeze mijloace 

relativ neschimbate fără să caute să descopere 

altele şi să ştie ce relaţie există între mijloace 

şi scop”; “instinctul diferă de inteligenţă prin 

faptul că e invariabil, orb, necesar, cu alte 

cuvinte e o deprindere înnăscută şi ereditară. 

Omul se poate instrui şi folosi de ceea ce au 

făcut alţii înaintea lui, pe cînd animalele sunt 

incapabile de asta“ [17]. 

Conştiinţa de sine ca şi manifestare a 

spiritului este echivalentă cu constiinţa unui 

sens sau a unei raţiuni de existenţă:  

“numai oamenii sunt conştienţi de un sens al 

existenţei lor şi al naturii fizico-biologice şi 

numai ei depăşesc repetiţia legilor naturii, 

putându-se ridica la urmărirea şi realizarea 

prin ea a altor sensuri“[18]. Însă omul este o 

fiinţă spirituală intrucât este o fiinţă înzestrată 

cu voinţă, echivalentă, după cum arată Sf. 

Maxim Mărturisitorul, cu mişcarea raţională a 

fiinţei omeneşti sau mişcarea fiinţei raţionale 

umane [19]. Aşa se poate înţelege afirmaţia 

lui Nikolai Berdiaev, potrivit căreia “spiritul 

este libertate” [20]. 

Chestiunea morală este în strânsă legătură cu 

conştientizarea unei anumite raţiuni de 

"without spirit, the world would be confined 

into an automatically repeating of some 

monotonous, narrower or wider, cycles. Only 

the spirit, by his freedom, goes beyond 

repetition and can also push the nature to 

overcome it. The work has the decisive role 

in the processing of nature, but that is a trait 

of man as a thinking being" [16]. 

Therefore, man is a spiritual being by the fact 

that he has self-awareness and inner freedom. 

If animals are driven by instincts, man can 

overcome these through some degree of self-

determination. This fact is the one that 

underscores the moral issue as being a 

profound and specific human problem. What 

Steven Pinker called, improperly, "moral 

instincts" are nothing but the result of 

encountering in man of his own instincts with 

the qualities that derive from the fact of being 

a spiritual being. Instincts impel animals "to 

perform certain acts without having the 

notion of purpose, to employ relatively 

unchanged means without seeking to discover 

others and without knowing the relationship 

between means and purpose"; "instinct differs 

from intelligence in that it is invariably, 

blind, necessary, in other words it is an innate 

and hereditary habit. Man can learn from and 

use what others have done before him, while 

animals are incapable of it" [17]. 

Self-consciousness as the manifestation of 

spirit is equivalent to the conscience of a 

meaning of or a reason of existence: "only 

people are aware of a meaning of their 

existence and of the physical and biological 

nature and only they overcome the repetition 

of the laws of nature, being able to get up for 

the pursuit and achievement through it of 

further meanings" [18]. But man is a spiritual 

being given the fact that he Is endowed with 

will, equivalent, as shown by St. Maximus 

the Confessor, with the rational movement of 

the man or the movement of the rational 

human being [19]. Hence it is understandable 

Nikolai Berdyaev's statement that "the spirit 

is freedom" [20]. 

The moral issue is closely related to 
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existenţă a omului, însă ea se manifestă ca o 

consecinţă a libertăţii de a acţiona sau nu 

potrivit acestei raţiuni, specifică omului în 

calitatea sa de fiinţă spirituală. De exemplu, 

conştientizarea de către om a faptului că de el 

depinde soarta tuturor celorlalte vieţuitoare 

face posibilă îmbrăţisarea de către el ca şi 

raţiune proprie de existenţă pe aceea de a fi 

administrator al pământului. Această 

posibilitate poate constitui sursa unei 

moralităţi de natură ecologistă. Această 

moralitate nu se generează însă decât ca 

urmare a faptului că omul are libertatea 

interioară de a îmbrăţişa sau nu o astfel de 

raţiune de existenţă. Ea este o instituţie 

socială prin intermediul căreia se încearcă 

reducerea incertitudinii pe care o implică 

libertatea în acţiune a oamenilor. 

Faptul că nu se poate vorbi despre 

antreprenoriat în absenţa libertăţii de acţiune 

face ca distincţia dintre acţiunile 

antreprenoriale şi cele non-antreprenoriale să 

pornească de la poziţionarea socială faţă de 

reţelele de acţiuni instituţionalizate. Astfel, 

antreprenori pot fi numiţi doar acei agenţi 

care preferă să-şi păstreze autonomia 

decizională asupra mijloacelor de acţiune, 

plătind pentru aceasta preţul expunerii la 

incertitudine. Nu pot fi consideraţi 

antreprenori agenţii care aleg să-şi 

instituţionalizeze acţiunile lor în 

întreprinderea altui agent, transferându-i 

acestuia puterea decizională asupra propriilor 

mijloace de acţiune, în schimbul unei 

remuneraţii predeterminate, fiind astfel scutiţi 

de expunerea la incertitudine [21], înţele-

gându-se prin aceasta din urmă condiţia sine 

qua non pentru apariţia profiturilor şi a 

pierderilor, dat fiind faptul că doar dacă 

viitorul este incognoscibil, poate fi posibilă a 

diferenţă între valoarea de schimb a 

mijloacelor de acţiune prezente şi cea a 

mijloacelor de acţiune viitoare [22], diferenţă 

concretizată ca profit (atunci când mijloacele 

de acţiune viitoare se vor dovedi a fi mai 

valoroase decât cele prezente) sau pierdere 

(atunci când mijloacele de acţiune viitoare se 

awareness of some specific meaning(s) for 

the existence of man, but it occurs as a 

consequence of the freedom to act or not 

according to this meaning, specific to the man 

as a spiritual being. For example, awareness 

by man of the fact that the fate of all other 

creatures depends on him makes it possible 

the embracing by him, as his own meaning of 

existence, that of being the steward of the 

earth. This possibility may be the source of 

some ecological morality. Yet this morality is 

only generated by the fact that man has the 

inner freedom to embrace or not such a 

meaning for his existence. Such a morality is 

a social institution through which one tries to 

reduce the uncertainty that is implied by the 

freedom of action of man. 

The fact that one cannot bring into question 

the entrepreneurship without freedom of 

action requires that the distinction between 

entrepreneurial and non-entrepreneurial 

actions has to start from their social 

positioning towards the networks of 

institutional actions. Thus, one may call 

entrepreneurs only those agents who prefer to 

preserve their autonomous decision of the 

means of action, consequently paying the 

price of exposure to uncertainty. One may not 

call entrepreneurs those agents who choose to 

institutionalize their actions into another’s 

enterprise, thus transferring to him their 

decision-making power over their means of 

action in exchange for a predetermined 

remuneration, being in this way exempted 

from the exposure to uncertainty [21], by the 

latter being understood the condition sine qua 

non for the emergence of profits and losses, 

given the fact that if the future is 

unknowable, it may be possible to emerge a 

difference between the exchange value of the 

present and of the future means of action 

[22], difference embodied as profit (when 

future means of actions will prove more 

valuable than the present ones) or loss (when 

future means of actions will prove to be less 

valuable than the present ones). 
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vor dovedi a fi mai puţin valoroase decât cele 

prezente). 

 

3. ABORDAREA EDUCAŢIEI ÎN 

GENERAL, A EDUCAŢIEI ÎN 

INGINERIE ŞI AFACERI  ÎN SPECIAL, 

CA ŞI ANTREPRENORIAT SOCIAL ŞI 

SPIRITUAL 

 

Etimologic, cuvântul educaţie este derivat din 

termenul latin educare, al cărui sens este şi 

acela de “a creşte” [23]. Creşterea aceasta 

este una diferită de simpla evoluţie sau 

progres, întrucât ea nu poate fi posibilă decât 

cu respectarea libertăţii personale: “numai 

acolo unde există viaţă duhovnicească, 

înzestrată cu voinţă şi libertate, creşterea este 

posibilă” [24]. Se poate spune că scopul 

educaţiei este împlinirea persoanei în cauză, 

care presupune, pe de o parte, descoperirea 

potenţialităţilor personale (talente) şi, pe de 

altă parte, actualizarea şi dezvoltarea acestor 

potenţialităţi. Prin urmare, scopul educaţiei 

este unul prin excelenţă spiritual, întrucât ea 

este chemată în primul rând la conturarea şi 

dezvoltarea liberă a conştiinţei personale de 

sine. 

Se greşeşte atunci când se consideră că 

menirea educaţiei este de a răspunde cât mai 

adecvat pieţei forţei de muncă. Dacă ar fi aşa, 

ar însemna că educaţia ar fi prin definiţie o 

afacere între altele, antreprenoriatul 

educaţional nefiind altceva decât o formă de 

antreprenoriat economic. Educaţia este cea 

care trebuie să modeleze viaţa umană şi, pe 

cale de consecinţă, pieţele. Stabilirea unui 

raport invers înseamnă, de fapt, desfiinţarea 

educaţiei autentice. 

Din cele arătate mai sus rezultă faptul că 

antreprenoriatul educaţional nu poate fi decât 

o formă de antreprenoriat social şi spiritual, 

întrucât profitul urmărit în acest caz este unul 

de natură socială şi spirituală. În ce priveşte 

antreprenoriatul educaţional din sfera 

ingineriei şi a afacerilor, profitul urmărit nu 

se poate reduce la cunoştinţele tehnice sau 

economice transmise într-un astfel de proces. 

 

 

3. EDUCATION IN GENE-RAL, 

ENGINEERING AND BUSINESS 

EDUCATION IN PARTICULAR, AS 

SOCIAL AND SPIRITUAL ENTREPRE-

NEURSHIP 

 

Etymologically, the word education was 

derived from the Latin educare, meaning "to 

bring up, to rear" [23]. This is different from 

the mere evolution or progress, as education 

may only be possible with the compliance 

with personal freedom: "only where there is 

spiritual life, endowed with free will and 

freedom, the bringing up is possible" [24]. It 

can be said that the purpose of education is 

the fulfillment of the concerned person, 

including, on one hand, the finding of the 

personal potentials (talents, gifts) and, on the 

other hand, the actualization and the 

development of these potentials. Therefore, 

the purpose of education is par excellence a 

spiritual one, as it is asked primarily to 

shaping and free developping of the personal 

self-consciousness. 

It is wrong to consider that education is 

meant to appropriately respond to the labor 

market. If so, it would mean that education is 

by definition a business among others, while 

educational entrepreneurship is just a form of 

economic entrepreneurship. Education is that 

which has to shape the human life and, 

consequently, the markets. Establishing an 

inverse relationship means in fact the 

abolition of authentic education. 

From the above arises the fact that 

educational entrepreneurship can only be a 

form of social and spiritual entrepreneurship, 

as the aimed profit in this case is a social and 

spiritual one. With respect to the educational 

entrepreneurship in engineering and business, 

the aimed profit can not be reduced to 

technical and economic knowledge conveyed 

in such a process. Its essence must also be 

seen as a social and spiritual one, being in 

relation with the awareness about the 
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Esenţa lui trebuie văzută tot ca una de natură 

socială şi spirituală, fiind în legătură cu 

conştientizarea aportului pe care asemenea 

cunoştinţe îl pot aduce la împlinirea omului. 

Se poate avea, de exemplu, în vedere faptul 

că “civilizaţia tehnică, descoperind rând pe 

rând energiile naturii şi legile de utilizare a 

lor, scoate la iveală tot mai multe dintre 

aceste raţiuni [de natură spirituală] şi tot mai 

vaste conexiuni între ele, iar gustul de 

armonie şi de estetică al diferitelor civilizaţii, 

modelând natura ca mediu al omului, face ca 

aceste raţiuni să se răspândească peste faţa 

lucrurilor ca o lumină” [25]. 

 

4. CONCLUZII. NEVOIA DE A 

ABORDA EDUCAŢIA ÎN INGINERIE ŞI 

AFACERI CA ŞI ANTREPRENORIAT 

SOCIAL ŞI SPIRITUAL ÎN 

CONDIŢIILE CRIZEI MONDIALE 

CON-TEMPORANE 

 

Una dintre principalele concluzii ale lucrării 

este faptul că antreprenoriatul este echivalent 

cu orientarea acţiunii umane spre scopuri 

alese în mod liber, ceea ce este posibil 

datorită calităţii omului de a fi o fiinţă 

spirituală, adică o fiinţă înzestrată cu voinţă 

liberă. 

Manifestarea fără întrerupere a libertăţii în 

acţiunea umană, face ca rezultatele a priori 

ale antreprenoriatului să fie sub semnul unui 

anumit grad de incertitudine. Acest lucru este 

valabil mai ales pentru antreprenoriatul în 

sfera învăţământului, deoarece educaţia este 

posibilă numai cu respectarea libertăţii 

personale, ceea ce o face diferită de o simplă 

evoluţie sau progres. 

Rezultă în mod natural faptul că 

antreprenoriatul în sfera învăţământului, în 

general, în inginerie şi afaceri, în special, 

trebuie să fie abordat ca un antreprenoriat 

social şi spiritual. 

Abordarea educaţiei în inginerie şi afaceri ca 

şi antreprenoriat social şi spiritual este 

necesară cu atât mai mult acum, când soluţiile 

adecvate la problemele determinate de 

contribution that such knowledge can bring to 

man fulfillment. One may consider, for 

example, the fact that "technical civilization, 

revealing one by one the energies of nature 

and the laws of using them, brings to light 

more and more of these reasons [Spiritual 

reasons] as well as more extensive 

connections between them, and the taste of 

harmony and aesthetics of different 

civilizations, modeling the nature as man’s 

environment, makes these reasons to spread 

over the things like a light" [25]. 

 

 

4. CONCLUSIONS. THE NEED TO 

ADDRESS THE ENGINEERING AND 

BUSI-NESS EDUCATION AS SOCIAL 

AND SPIRITUAL 

ENTREPRENEURSHIP UN-DER THE 

CURRENT GLOBAL CRISIS 
 

One of the main conclusions of the present 

paper is that the entrepreneurship is 

equivalent with the orientation of human 

action towards freely chosen purposes, that is 

possible due to man’s quality of being a 

spiritual being, i.e. a being endowed with free 

will. 

The manifestation without interruption of 

freedom in human action, determines that the 

a priori results of entrepreneurship are under 

the sign of a greater or lesser uncertainty. 

This is especially true for educational 

entrepreneurship, since education is only 

possible with the compliance with personal 

freedom, making it different from a mere 

evolution or progress. 

Naturally follows that the educational 

entrepreneurship in general, and of the 

engineering and business educational 

entrepreneurship in particular, needs to be 

addressed as a social and spiritual 

entrepreneurship. 

Approaching the engineering and business 

education as social and spiritual 

entrepreneurship is especially necessary now 

that the appropriate solutions to current 
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actuala criză mondială sunt încă ocolite 

datorită faptului că nu sunt luate în 

considerare, la nivelul de luare a deciziilor, 

rădăcinile adânci ale acestei crize, care sunt 

mai degrabă unele spirituale decât tehnice (de 

fapt, mulţi analişti au identificat ca pe una 

dintre cauzele evidente, majore, ale acestei 

crize, una care este cu siguranţă o cauză 

spirituală: lăcomia). 

Dintre aceste rădăcini, se poate identifica ca 

una de maximă importanţă cea care constă în 

aşezarea la temelia ordinii globale sociale şi 

economice a "sistemului de piaţă", un sistem 

în care oamenii sunt priviţi ca simple "entităţi 

atomizate" conduşi şi controlaţi de către 

forţele inexorabile ale unor legi ale naturii 

[26]. Economia şi sociologia au ajuns, astfel, 

să fie abordate mai degrabă ca ştiinţe 

inginereşti şi nu sociale, aşa cum ar fi fost 

firesc. 
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