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The habilitation thesis - “Institutions as drivers of development: theoretical grounds, 

empirical evidence, normative relevance” - provides an overview of my research, professional and 

academic career following the public defence pf my PhD thesis “Costurile de tranzacție și eficiența 

structurilor de guvernanță” [Transaction Costs and Governance Structures Efficiency] (2008), 

supervised by Professor Ion Pohoață, at the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (the title of 

PhD in Economics was confirmed by Order of the Ministry of Education, Research and Innovation 

no. 3030/ 30.01.2009). 

The thesis highlights the main stages of my professional development, my areas of interest 

and my scientific results, as well as my future research concerns, as it puts forward directions for 

my scientific, professional and academic development, as well as concrete ways to put them in 

practice. A very important point made in this thesis refers to my ability to work with young 

researchers and take part in various research teams and, thus, identify action directions to 

coordinate young researchers and form research teams.  

The research directions I have approached so far involved identifying and studying relevant 

and topical issues for researchers in the field of Economics. In the present thesis, I identified four 

main research directions, highlighted in the studies and articles I have published in specialised 

literature after obtaining my PhD in Economics. 

Thus, my habilitation thesis is structured into two parts and a bibliography. 

The first part, entitled Research, professional and academic achievements, includes, in its 

turn, two sections. 

Section I. Scientific, professional and academic contributions presents my scientific and 

academic achievements, obtained through my academic and professional training and development 

at the Faculty of Economics and Business Administration, at the “Alexandru Ioan Cuza” 

University of Iași. These are highlighted both from a teaching perspective (the main subjects taught 

and areas of interest, active involvement in supervising and guiding the work of undergraduate and 

graduate students) and from a scientific perspective (my main publications and participations in 



international scientific events, as well as through their impact, visibility and recognition within the 

academic community). Another important aspect refers to my participation in various research 

projects – as project director or member of the working team – as well as my collaboration with 

the Doctoral School of Economics and Business Administration, which involves guiding PhD 

candidates, publishing co-author works, but also participation in various PhD supervisory and 

thesis committees. 

Section II addresses exclusively the presentation of my main research results obtained to 

this date in the field of Economics, after obtaining my PhD in Economics.  

This part of my habilitation thesis sums up representative fragments of some published 

works, most of them reflecting the results of research conducted within research projects won by 

competition – as project director or team member – as well as a postdoctoral project, adding an 

increased interdisciplinary dimension to my research.  

My research activity so far has made full use of the generous potential provided by the new 

institutional economy which is, in itself, an interdisciplinary research program. Therefore, the 

guidelines of the research carried out so far underlie an interdisciplinary approach, based on solid 

knowledge drawing on neo-institutional economics, micro and macroeconomics, development 

economics, entrepreneurial economics, sociology, study of values, etc. 

The four main directions shaping my research activity fall into the following categories: 

 Research on various institutions relevant in the equation of development 

 Research on institutional change in post-communism 

 Research on the role of institutions in entrepreneurial development  

 Research on the role of institutions in public sector performance  

My contributions aimed at emphasizing, both theoretically and empirically, the role some 

formal and informal institutions play in certain matters related to socio-economic development 

and in outlining the normative relevance of the results derived from this research. 

In the second part of the habilitation thesis (Part B. Evolution and Development of the 

Research, Academic and Professional Career), I presented a project aimed at the development of 

my scientific, academic and professional career, starting from an objective analysis of the present 

situation, carried out by means of a SWOT analysis. Thus, I structured this part into three sections, 

corresponding to the scientific plan, the academic-professional plan and the ability to coordinate 

young researchers and build research teams. The specific objectives underpinning this 



development plan aim at: harmonising my teaching activity with my research activity; acquiring 

new skills, knowledge, and competencies applicable to my teaching; increasing the degree of 

novelty, visibility and relevance of my research in the field of Economics. 

Given my current research interests in the international literature, the results and limitations 

of my research carried out to this date, and last but not least, the present-day economic and social 

situation at European level, this part of my thesis equally highlights and motivates the main 

research directions held in view. The last section of this part presents a series of action directions 

considered with a view to coordinate young researchers and set up research teams.  

The list of bibliographic references completes this habilitation thesis. This comprises the 

scientific works I have published since obtaining my PhD in Economics, and which I have actually 

referred to in this thesis. Moreover, the bibliographic list includes outstanding specialised works I 

have used as inspiration and which support the results obtained and the directions considered for 

further research. 

I believe that this habilitation thesis, together with the research results obtained to this date, 

support and provide increased reliability to achieving my professional, scientific and academic 

career development goals, among which one aims at obtaining the quality of habilitated professor, 

PhD supervisor in the field of Economics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 

Institutions as drivers of development: theoretical grounds, empirical 

evidence, normative relevance 

Candidat: Conf. univ. dr. Andreea-Oana Iacobuță (căs. Iacobuță -Mihăiță) 

 

Teza de abilitare cu titlul “Institutions as drivers of development: theoretical grounds, 

empirical evidence, normative relevance” oferă o imagine de ansamblu asupra carierei mele 

științifice, profesionale și academice, după dobândirea titlului de doctor în Economie, în anul 2008, 

prin susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul “Costurile de tranzacție și eficiența structurilor 

de guvernanță”, sub coordonarea domnului prof.univ.dr. Ion Pohoață, la Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza din Iași (confirmat în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 

3030/30.01.2009). 

Lucrarea evidențiază principalele momente ale evoluției mele în plan profesional, ariile de 

interes și rezultatele științifice obținute dar și preocupările în perspectivă, prin propunerea unor 

direcții viitoare de dezvoltare în plan științific, profesional și academic precum și a modalităților 

concrete pentru punerea acestora în practică. Un loc aparte în cadrul tezei îl ocupă evidențierea 

abilităților de a lucra cu tineri cercetători și de a colabora în diferite echipe de cercetare și, plecând 

de la acestea, identificarea unor noi direcții de acțiune pentru a coordona tineri cercetători și de a 

forma echipe de cercetare. 

Direcțiile de cercetare pe care le-am abordat de-a lungul timpului au presupus 

identificarea și studierea unor probleme relevante și de actualitate pentru cercetătorii din domeniul 

Economie. În prezenta teză am identificat patru direcții principale de cercetare evidențiate prin 

studiile și lucrările proprii publicate în literatura de specialitate după obținerea titlului de doctor în 

Economie. 

Astfel, teza de abilitare este structurată în două părți plus bibliografie. 

Prima parte, intitulată Rezultatele cercetării șiințifice, profesionale și academice, include, 

la rândul ei, două secțiuni.  

Secțiunea I. Contribuții științifice, profesionale și academice prezintă realizările mele 

științifice și academice, obținute în urma formării și dezvoltării carierei academice și profesionale 

în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor Afacerilor, Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza din Iași. Acestea sunt evidențiate atât din perspectivă didactică, prin prezentarea 



principalelor cursuri predate și arii de interes cât și prin implicarea mea în activitatea de coordonare 

și îndrumare a studenților și masteranzilor cât și din perspectivă științifică, prin evidențierea 

principalelor publicații și participărilor la conferințe științifice internaționale, cât și prin impactul, 

vizibilitatea și recunoașterea acestora în cadrul comunității academice. De asemenea, este avută în 

vedere și implicarea mea în diferite proiecte de cercetare, în calitate de director sau membru în 

echipa de lucru, și în colaborarea cu Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, 

prin îndrumarea doctoranzilor, publicarea în lucrări de co-autorat cu aceștia dar și prin participarea 

în diverse comisii de îndrumare și susținere a tezelor de doctorat.  

Secțiunea II este dedicată exclusiv prezentării principalelor rezultate de cercetare obținute 

până în prezent în domeniul Economie, după dobândirea titlului de doctor în Economie. 

 Această parte a tezei de abilitare însumează fragmente reprezentative ale unor lucrări 

publicate, marea majoritate reflectând rezultatele activității de cercetare desfășurate în cadrul 

proiectelor de cercetare obținute prin competiție, în calitate de director de proiect sau de membru 

în echipă și,  respectiv, un proiect de cercetare postdoctorală care  a conferit cercetării un plus de 

interdisciplinaritate.  

Cercetarea de până în prezent a valorificat din plin potențialul generos oferit de noua 

economie instituțională iar aceasta este, prin ea însăși, un program interdisciplinar de cercetare. 

Așadar, liniile directoare ale activității de cercetare întreprinse până în prezent sunt oferite de o 

abordare interdisciplinară, bazată pe cunoștințe solide plasate la confluența dintre economia 

instituțională, micro și macroeconomie, economia dezvoltării, economia antreprenorială, 

sociologie, studiul valorilor etc. 

Cele patru direcții care au conturat activitatea mea de cercetare pot fi încadrate după cum 

urmează: 

 Cercetări privind diverse instituții relevante în ecuația dezvoltării  

 Cercetări privind schimbarea instituțională în post comunism 

 Cercetări privind rolul instituțiilor în dezvoltarea antreprenoriatului 

 Cercetări privind rolul instituțiilor în performanța sectorului public 

Contribuția mea la direcțiile de cercetare prezentate constă în evidențierea, atât din punct 

de vedere teoretic cât și empiric, a rolului pe care instituțiile formale și informale îl au în diverse 

aspect ale dezvoltării socio-economice dar și în sublinirea relevanței normative a rezultatelor 

obținute în urma acestor cercetări.  



În a doua parte a tezei de abilitare (Partea B. Evoluția și dezvoltarea cercetării științifice, 

a carierei academice și profesionale) am prezentat un proiect de dezvoltare a parcursului științific, 

academic și profesional, plecând de la analiza obiectivă a situației prezente, realizată cu ajutorul 

unei analize SWOT. Astfel, am structurat această parte în trei secțiuni, corespunzătoare planului 

științific, planului academic-profesional și capacității de a coordona tineri cercetători și de construi 

echipe de cercetare. Obiectivele specifice care fundamentează acest plan de dezvoltare au în 

vedere: armonizarea activității didactice cu activitatea de cercetare științifică; dobândirea de noi 

aptitudini, cunoștințe, competențe aplicabile în plan didactic; creșterea gradului de noutate, 

vizibilitate și relevanță a cercetării în domeniul Economie. Având în vedere preocupările actuale 

de cercetare din literatura de specialitate internațională, rezultatele cercetării obținute până în 

prezent dar și limitele acestora și, nu în ultimul rând, realitatea economico-socială la nivel 

european, în această parte a tezei sunt, de asemenea, evidențiate și argumentate principalele direcții 

de cercetare avute în vedere la acest moment. Ultima secțiune a acestei părți prezintă o serie de 

direcții de acțiune avute în vedere pentru a coordona tineri cercetători și a construi echipe de 

cercetare. 

Lista de referințe bibliografice finalizează prezenta teză de abilitare. Sunt prezentate 

lucrările științifice personale, publicate după obținerea titlului de doctor în Economie, la care am 

făcut efectiv referire în această teză. De asemenea, lista bibliografică cuprinde lucrări 

semnificative din literatura de specialitate, care mi-au servit drept sursă inspiratoare și, care, o dată 

în plus, susțin rezultatele evidențiate și perspectivele de cercetare avute în vedere. 

Apreciez că această teză de abilitare, alături de toate rezultatele obținute până în prezent 

fundamentează și oferă un plus de fiabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor de evoluție și 

dezvoltare a carierei profesionale, științifice și academice, unul dintre aceste obiective fiind 

obținerea  calității de profesor abilitat, conducător de doctorat în domeniul Economie. 

 


