
 
 

Implicații ale calității aranjamentelor instituționale asupra mediului social și 
economic în România și Uniunea Europeană 

 
 

Rezumat 
 
Conținutul acestei teze de abilitare cuprinde realizările științifice concretizate ulterior 

momentului susținerii tezei doctorale precum și reperele definitorii ale carierei didactice și de 
cercetare desfășurate pe parcursul acestei perioade. Teza este structurată în două părți, 
conform componentelor menționate anterior, astfel: prima parte conține expunerea realizărilor 
științifice din această perioadă, într-o manieră coerentă metodologic și integrată tematic în 
domeniul Economiei instituționale. Conținutul acestei prime părți este structurat și dezvoltat în 
jurul proiectului de cercetare postdoctorală desfășurat în cadrul Academiei Române - Rute de 
excelență academică în cercetarea doctorală și post-doctorală – READ” – în perioada 2014-2015 
și este completat cu realizările ulterioare; partea a doua este reprezentată de expunerea 
planului de carieră, cu accent pe realizările profesionale și direcțiile viitoare privind activitatea 
de cercetare și predare. 

Prima parte a tezei de abilitare este structurată pe trei capitole care analizează 
aspectele privind implicațiile aranjamentelor instituționale asupra societății, mediului 
educațional și a celui antreprenorial din România și UE. Întregul demers analitic propus este 
axat pe cercetare fundamentală în domeniul ştiinţei economice dintr-o perspectivă care 
favorizează interdisciplinaritatea prin integrarea problematicii specifice economiei 
instituţionale. Metodologia utilizată este aceea a apriorismului și propune o abordare bazată pe 
logică deductivă. 

Structura propusă capătă contur prin integrarea problematicii instituţiilor, adică a 
regulilor formale şi informale existente în fiecare societate. Aranjamentul instituţional apare 
astfel, ca expresie a mixului de instituţii formale şi informale capabil să explice evoluțiile din 
domeniul social, cu trimitere la reperele care descriu societatea civilizată – educație, sănătate și 
cultură, dar și în ceea privește, mediul educațional, mediul de afaceri și interacțiunile dintre ele. 

Primul capitol analizează importanța instituțiilor pentru societate și consecințele 
aranjamentelor instituționale în planul educației, sănătății și culturii. Această legătură este 
analizată din perspectiva reevaluării rolului externalităților pozitive ale educației, pentru a 
evidenția influența sectorului privat în privința reformării sectorului public - în cazul sistemului 
de sănătate din România - precum și pentru relevarea influenței tehnologiilor și aranjamentelor 
instituționale promovate la nivel european asupra procesului de digitalizare a patrimoniului 
cultural. 

Al doilea capitol analizează influența aranjamentelor instituționale asupra mediului de 
afaceri și antreprenoriatului. Aranjamentele instituționale care descriu structura formală și 
informală a regulilor din mediul de afaceri influențează comportamentele indivizilor în calitate 
de întreprinzători prin crearea unor oportunități sau constrângeri. Procesele antreprenoriale 
descriu, în fond, relații de cooperare socială pe diferite piețe, deci tranzacții. Mediul 
instituțional influențează calitatea acestor relații prin intermediul costurilor de tranzacție pe 
care le generează. Unul dintre obiectivele vizate îl reprezintă descrierea comportamentelor 



 
 

antreprenoriale pornind de la dimensiunea costurilor de tranzacție și, în subsidiar, trasarea 
imaginii calității mediului de afaceri din România. Pentru realizarea acestui scop au fost 
analizate implicațiile legilor privind salariul minim și a interacțiunilor mediului antreprenorial cu 
agenția guvernamentală. În acest sens au fost utilizate și prelucrate date oficiale aparținând 
agenției guvernamentale fiscale în relația cu marii contribuabili. De asemenea, sunt utilizate și 
interpretate pe cazul României date provenind din rapoartele Băncii Mondiale și ale Forumului 
Economic Mondial privind calitatea instituțională a mediului de afaceri. 

Al treilea capitol pornește de la premisa conform căreia perspectiva instituțională 
integrată ca factor explicativ al interacțiunilor din mediul educațional, respectiv antreprenorial 
este în măsură să explice modul cum acestea se corelează și contribuie la procesul dezvoltării 
economice sau dimpotrivă. Sunt descrise reperele strategiilor educaționale simplificate, de tip 
input-output, insistându-se asupra consecințelor acestora sub forma comportamentelor 
oportuniste din partea organizațiilor educaționale, susceptibile să extindă volumul capitalului 
educațional peste capacitatea de absorbție a pieței muncii. Fenomenul supraeducării este 
descris și explicat de asemenea, analizându-se influența aranjamentelor instituționale asupra 
intensității acestuia. Este de așteptat ca mediul educațional public, prin însăși natura sa, să 
manifeste o rigiditate instituțională sporită și să prolifereze comportamentele oportuniste 
stimulate de aranjamentele instituționale create prin strategiile educaționale. Pentru 
verificarea acestei ipoteze au fost utilizate date oficiale din statistica națională și europeană.  

În acest context, mediul de afaceri dominat de aranjamente instituționale favorabile 
asumării inițiativelor antreprenoriale ar putea să contribuie la o integrare rapidă și facilă a 
excesului de forță de muncă superior educată. Cu atât mai mult este necesară crearea unor 
aranjamente instituționale favorabile în condițiile dominate de criză sau recesiune economică. 
Verificarea acestei ipoteze a necesitat construirea a doi indicatori - utilizând  date cuprinse în 
rapoartele privind Indicele Competitivității Globale, respectiv Indicele Libertății Economice - 
meniți să evidențieze gradul în care calitatea aranjamentelor instituționale influențează 
fenomenul supraeducării cantitative în România.  

Partea a doua a tezei de abilitare conține descrierea etapelor parcurse și a realizărilor 
ulterioare momentului susținerii tezei doctorale, în privința activităților de cercetare și predare 
precum și planul privind dezvoltarea carierei în cele două direcții. 


