
 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ 
DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE ȘI POLITICI ECONOMICE 

 
 
 
 
 
 
 

TEZĂ DE ABILITARE 
 
 
 
 

Impactul economic al digitizării: cazul economiei 
creativ-culturale. Implicaţii asupra dezvoltării sustenabile 

şi bunăstării 
 
 
 
 
 
 
 

Candidat: Conf.univ.dr. Mina FANEA-IVANOVICI 
 
 
 
 
 
 
 
 

București, 2020 



REZUMAT 
 

 
Prezenta teză de abilitare, ‘Impactul economic al digitizării: cazul economiei creativ-
culturale. Implicaţii asupra dezvoltării sustenabile şi bunăstării’ este o sinteză a cercetării 
derulate în perioada 2010-2020, după finalizarea programului de doctorat. Teza este 
structurată în două părţi principale –  prima şi cea mai extinsă parte a fost concepută în 
asemenea manieră încât să ofere o vedere de ansamblu asupra cercetării postdoctorale, în 
vreme ce a doua parte prezintă principalele realizări profesionale de până în prezent şi 
obiectivele viitoare didactice şi de crecetare. 
 
Cercetarea realizată în perioada menţionată anterior constă în finalizarea unui program 
postdoctoral, în cadrul proiectului Excelis POSDRU/159/1.5/S/138907, ce s-a desfăşurat între 
anii 2014 şi 2015 la Academia de Studii Economice din Bucureşti, precum şi în activitate de 
cercetare individuală şi în echipă, independentă de proiectul postdoctoral. 
 
Temele tratate în prezenta teză de abilitare, concentrate asupra impactului economic al 
digitizării în industriile creativ-culturale, s-au dezvoltat pe achiziţiile doctorale anterioare, 
reprezentând nucleul cercetării postdoctorale. Totuşi, dincolo de acest nucleu, am desfăşurat 
activitate de cercetare de tip satelit, în domeniul economiei educaţiei şi economiei sănătăţii. 
Astfel, cercetarea de tip nucleu s-a materializat deja prin publicarea unui număr de patru 
articole ştiinţifice şi două cărţi, în vreme ce realizările în economia educaţiei şi economia 
sănătăţii se află la început. Acestea din urmă s-au materializat prin publicarea a câte unui 
articol pentru fiecare domeniu, însă intenţia este de a continua cercetarea şi în viitor. 
Rezultatele temelor de cercetare de tip nucleu sunt prezentate în primele trei capitole, în 
vreme ce ultimele două capitole ale tezei de abilitare sunt dedicate noilor domenii de 
cercetare abordate. 
 
Primul capitol, Economia creativ-culturală – condiţie esenţială a dezvoltării sustenabile, 
argumentează de ce economia creative-culturală este un sector important al economiei, data 
fiind capacitatea sa de a contribui la creşterea economică, dezvoltarea sustenabilă, crearea de 
locuri de muncă şi valoare adăugată. Acest sector a dovedit că a fost capabil de revenire după 
criza financiară din deceniul trecut, fiind actualmente supus unui alt test, criza COVID-19. În 
acest context, este important să înţelegem de ce digitizarea este un factor important care poate 
asigura sustenabilitatea sa. 
 
Capitolul 2, Miza digitizării în economie, pledează pentru importanţa digitizării în economie. 
Primul subcapitol, Digitizarea serviciilor publice şi efectele sale pozitive în economie. Studiu 
de caz privind lupta împotriva corupţiei şi îmbunătăţirea gradului de respectare a 
obligaţiilor fiscale cu ajutorul digitizării,  arată cum economia poate beneficia de digitizare, 
inclusiv în lupta împotriva corupţiei şi în scopuri de conformare fiscală, atunci când serviciile 
publice sunt digitizate. Al doilea subcapitol, Spre o dezvoltare sustenabilă şi o cultură 
sustenabilă prin intermediul digititzării – o preocupare globală. Cazul Bibliotecii Digitale 
Europene, Europeana, este o analiză macro a sustenabilităţii culturale prin digitizare, inclusiv 
prin biblioteci digitale, şi prezintă principalele demersuri în acest domeniu, atât la nivel 
mondial, cât şi în România. Cel de-al treilea şi ultimul subcapitol, Cultură inteligentă în 
oraşe inteligente. O analiză a modului în care transformările digitale îmbunătăţesc 
bunăstarea cetăţenilor prin accesibilitate şi incluziune culturală. Iniţiative locale, este o 
analiză micro a culturii inteligente (smart) şi a impactului pozitiv al acesteia asupra 
accesibilităţii şi incluziunii în cultură, în oraşele inteligente (smart). 



 
Capitolul 3, Digitizarea economiei şi metode alternative de finanţare. Apariţia crowdfunding-
ului, analizează digitizarea culturii din perspectiva financiară,  prezentând perspectiva 
crowdfundind-ului ca metodă alternative de finanţare. Crowdfunding-ul a fost colacul de 
salvare pentru economia creativă în precedenta criză financiară şi poate fi din nou în actuala 
criză sanitară şi economică. Capitolul este structurat în două subcapitole. Primul subcapitol, 
Consideraţii privind crowdfunding-ul, explică noul fenomen, crowdfunding şi îl 
argumentează, prezintă istoria sa, detaliază principalele concepte referitoare la crowdfunding, 
discută rolul transparenţei informaţionale şi principalii factori de influenţă ai succesului 
campaniilor de crowdfunding, prezintă tendinţe la nivel mondial şi date la zi privind 
crowdfundingului şi, nu în ultimul rând, analizează statutul legal al crowdfunding-ului în ţara 
noastră. Al doilea subcapitol, Crowdfunding-ul în România – studiu de caz privind industriile 
creativ-culturale, prezintă cercetarea derulată cu privire la piaţa de crowfunding din 
România. Scopul acestui subcapitol este acela de a afla dacă acest nou tip de finanţare, 
crowdfunding, poate veni în ajutorul culturii şi artelor în România, apoi investighează 
proiectele de crowdfunding din industria filmului românesc utilizând metode de cercetare 
calitative şi aduce în discuţie conceptul de prosumerism în noul mediu finanţat prin 
crowdfunding. 
 
Capitolul 4, Dezvoltarea sustenabilă prin prisma educaţioniei. Cazul României, reflectă 
realizări într-un domeniu de cercetare diferit, în domeniul economiei educaţiei şi analizează 
relaţia educaţiei cu dezvoltarea sustenabilă. Primul subcapitol, Supraacumularea de capital 
educaţional – o provocare pentru creşterea sustenabilă, pune în evidenţă importanţa 
educaţiei pentru dezvoltarea sustenabilă,  dar ridica o întrebare: poate supraacumularea de 
capital educaţional să genereze efecte contrare celor avute în vedere prin politicile în 
domeniul educaţiei? A doilea subcapitol, Noi oportunităţi în învăţământul superior pentru o 
dezvoltare sustenabilă, analizează modul în care instituţiile de învăţământ superior româneşti 
au realizat progrese în introducerea şi promovarea disciplinelor din sfera bioeconomiei şi 
importanţa acestora pentru o dezvoltare sustenabilă. Al treilea subcapitol, Ce viitor pentru e-
Learning?, este o investigaţie a proiectelor de E-learning finanţate prin crowdfunding, 
analizând iniţiativele antreprenoriale în acest domeniu şi reacţia publicului vis-a-vis de aceste 
noi metode de învăţare. 
 
Nu în ultimul rând, Capitolul 5, O evaluare a influenţei bunăstării asupra sistemului medical 
din România. Poate sectorul privat să îmbunătăţească eficienţa sistemului medical?, 
analizează influenţa bunăstării asupra eficienţei sistemului de sănătate în sectorul privat. 
Capitolul prezintă o analiză a dinamicii sectoarelor public şi privat de sănătate din România. 
Primul scop este acela de a afla dacă sectorul public de sănătate urmează tendinţele de 
reformare sugerate prin strategiile şi rapoartele oficiale şi în ce măsură sectorul privat de 
sănătate reprezintă o alternative viabilă la cel public, ca urmare a unei analize effectuate 
asupra cererii de servicii private de spitalizare. Mai apoi, capitolul propune un  nou indicator, 
denumit Wealth-Health Index, un indicator compozit care explorează relaţia dintre bunăstare 
şi sănătate, precum şi dinamica sectorului privat de sănătate.  
 
Cea de-a doua parte a tezei de abilitare prezintă principalele realizări în cariera didactică şi de 
cercetare, precum şi viitoarele direcţii de dezvoltare ale acestor două componente.  
 


