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Această teză de doctorat este rezultatul eforturilor de cercetare despre “ Analiza 

comparativă a leadership-ului în companii din România şi Rusia: Aplicarea principiului egalităţii 

între sexe”. Atunci când am acceptat acest studiu de cercetare, în cadrul Facultăţii de Relaţii 

Economice Internaţionale din cadrul Academiei de Studii Economice, in 2009, oportunităţile 

bazate pe egalitatea sexelor şi leadership-ul feminin în ţări emergente, precum România ( în 

calitate de stat membru al UE) şi Rusia, nu erau prea mult studiate şi acceptate, în ciuda aderării 

extraordinare a participării femeilor în domeniul antreprenoriatului în multe dintre ţările în 

curs de dezvoltare1 şi a creşterii interesului pentru mediul academic din zona de Vest. În acest 

context general, acceptarea tezei de doctorat de către Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale şi de către  Domnul Profesor Dr. Dumitru Miron în calitate de Profesor 

coordonator al lucrării m-a onorat şi mi-a dat oportunitatea de a analiza şi a evidenţia câteva 

constatări pragmatice cu privire la acest subiect neglijat de lumea academică din România şi 

din Rusia.  Pentru această oportunitate neaşteptată şi această provocare, aş dori să multumesc 

Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale şi Profesorului meu coordonator- Prof. 

Dr.Dumitru Miron.  

Creşterea numărului de femei- antreprenor cât şi calitatea acestora a stârnit interesul 

academic în ţările de Vest şi a generat o zonă separată de cercetare2. Interesul academic pentru 

acest subiect a fost inspirat de implicaţiile economice şi de egalitate ale acestui fenomen şi de 

cadrele universitare, luând în considerare faptul că antreprenoriatul este considerat sursă 

principală de dezvoltare, creşterea ocupării forţei de muncă şi a inovaţiei iar femeile - o sursă 

deja pregătită şi disponibilă pe care ţările în stadii diferite de dezvoltare le pot folosi pentru a 

avea progres economic3. Există o corelaţie pozitivă între femeile care sunt implicate în 

antreprenoriat şi performanţa economică la nivel de ţară şi de regiune (Verheul, 2005). 

Comportamentul antreprenorial al femeilor este de asemenea relevant pentru aspecte care ţin de 

                                                           
1 Brush, C., (1992). Research on women business owners: Past trends, a new perspective and future directions, 

Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (4), 5-30.  

2 Verheul, 1., (2005). Is there a (fe)male approach? Understanding gender differences in entrepreneurship. ERIM 

Ph.d series, Erasmus University Rotterdam, 131. 
3 Minniti, M., Arenius, P. ,(2003). Women in Entrepreneurship, The Entrepreneurial advantage of nations: First 

annual global entrepreneurship symposium, United Nations Headquarters, 55. 



echitatea socială. Oamenii de ştiinţă şi factorii de decizie politică au fost preocupaţi de ambele 

aspecte: discriminarea cu care femeile se pot confrunta atunci când înfiinţează sau gestionează o 

companie, respectiv efectele sociale ale antreprenoriatului feminin. Pentru ţări în proces de 

transformare fundamentală pe plan economic, politic şi social, precum România şi Rusia, 

femeile de afaceri contribuie la reducerea inegalităţilor sociale prin diminuarea sărăciei, la 

încurajarea puterii economice şi sociale ale femeilor şi la facilitarea unei penetrări mai bune a 

femeilor în societate prin folosirea capitalului lor social4  . Antreprenoriatul oferă de asemenea 

oportunităţi de combinare a responsabilităţilor legate de muncă şi familie şi de ieşire din mediul 

corporatist „format din sticlă şi pereţi”. Dovezile controversate ale diferenţelor dintre sexe în 

leadership identificate de literatura academică şi lipsurile cercetărilor existente în economiile de 

tranziţie sunt motive imperioase care să stea la baza continuării cercetărilor diferenţelor dintre 

sexe în contextul antreprenoriatului.   

Astfel, obiectivul general al acestei teze de doctorat este acela de a proiecta un set de 

caracteristici sociologice şi psiholigice ale femeii- antreprenor în general şi, în special, pentru 

România şi Rusia, cu scopul de a aduce o contribuţie semnificativă la înţelegerea potenţialului 

lor antreprenorial care poate duce la îmbunătăţirea mediului economic al ţarii în care activează.  

Relevanţa studiului este dată de accentul asupra trăsăturilor personale specifice ale 

femeilor antreprenor şi al impactului asupra stilului indvidual de leadership, astfel încât această 

cercetare să poată contribui la o mai bună înţelegere a calităţilor care contribuie unui stil de 

leadership de succes în companii orientate catre dezvoltarea femeii.  

Concluziile şi propunerile făcute de această teză de doctorat, împreună cu alte studii şi 

cercetări, pot fi informaţii utile la elaborarea de politici care să dezvolte şi să crească spiritul 

antreprenorial al femeilor, ceea ce poate duce la un real progres în dezvoltarea economiei. 

Accentul principal pus pe femeile- leader în contextul de tranziţie economică, socială şi politică 

este justificat, în această teză de doctorat, de următoarele motive:  

1. Cercetarea aspectelor privind egalitatea de gen este un subiect relevant în cercetările 

sociale în general dar şi în zona antreprenoriatului, in special.   

2. Cercetarea oferă dovezi suplimentare ale existenţei diferenţelor dintre sexe, ale naturii 

acestora şi motivelor din spatele lor.   

                                                           
4 Stoyanovska, A., (2001). Jobs, gender and small enterprises in Bulgaria, Series on women's entrepreneurship 

development and gender in enterprises - WEDGE, Seed working paper No. 20, International labour organization, 

Geneva.  

 



 Cercetările incluse în această teză se bazează pe eşantioane care includ un număr mare  

de femei – antreprenor şi un mix de tipologii din România şi Rusia care, prin urmare, vor 

contribui la generarea de cunoştinţe cu valoare cumulativă în domeniul leadership-ului feminin.   

3. Unicitatea schimbărilor politice, economice şi sociale în ţările aflate în proces de 

tranziţie în Europa de Est (de la o societate de tip comunist la una care încurajează dezvoltarea 

de relaţii economice pe o piaţă deschisă) este în sine un spaţiu atractiv de cercetare care să 

genereze o analiză descriptivă şi explicativă a diferenţelor dintre sexe.  

4. Existenţa unor subiecte neglijate (femei- leader în calitate de leaderi de criză, femei- 

leaderi şi etica, femei- leader şi familia, etc.) sub umbrela leadershipului feminin vor fi analizate 

în cercetarea prezentei teze de doctorat.   

5.  Lacunele metodologice (folosirea doar de metode cantitative) ale studiilor anterioare 

din acest domeniu de cercetare, pe care voi incerca sa le elimin în aceasta teză.  

6. Efectele diferenţelor dintre sexe au impact asupra intenţiilor antreprenoriale şi a 

comportamentului faţă de asumarea de riscuri, descrierea lor va contribui la o mai bună 

înţelegere legată de diferenţele dintre sexe în contextul de leadership.   

 

Prezenta teză de doctorat este structurată în mod clasic, ea cuprinde o introducere, 6 

capitole, bibliografie şi anexe.  

 

Capitolul nr. 1 – Descrierea proiectului de cercetare  

În acest capitol al prezentului studiu de cercetare doctorală, proiectul de cercetare este 

descris în funcţie de cadrul teoretic general al pieţelor emergente, de egalitatea de şanse între 

femei şi bărbaţi, de diferenţele dintre sexe întâlnite în activităţile antreprenoriale şi de business şi 

de accentul pe care autorul il pune asupra calităţilor femeilor- leader.   

 

Capitolul nr. 2 – Metodologia studiului doctoral de cercetare  

Acest capitol este dedicat prezentării metodologiei de cercetare care va fi folosită in acest 

studiu, ca un mix între metodele tradiţionale şi cele moderne de analiză sociologice şi socio- 

psihologice şi analiza multistrat.  

 

Capitolul nr. 3 – Rezultatele empirice ale modelelor cantitative 

În acest capitol, am presentat comentariile mele cu privire la rezultatele cercetarii mele 

doctorale, concentrându-mă asupra rezultatelor cantitative- analize statistice de performanţă în  

companie, ultimii 5 ani de activitate, pe baza percepţiei asupra deţinătorului- leaderului 

companiei.  



Capitolul nr. 4 -  Rezultatele empirice ale modelelor calitative   

În acest capitol am prezentat şi analizat rezultatele mai multor caracteristici sociologice şi 

psihologice ale femeilor- leader, aceste caracteristici au fost identificate şi colectate prin mai 

multe mijloace – interviuri, metoda autobiografiei, portrete individuale şi de grup, etc.  

 

Capitolul nr. 5 – Evaluarea psihologică a femeilor- leader  

În acest capitol am vorbit despre câteva studii sociale pe tema capacităţilor sociale şi 

psihologice ale femeilor- leader, despre caracteristicile lor educaţionale  şi a celor de dezvoltare, 

despre variabilitatea psihologică interioară în procesul de leadership.          

 

Capitolul nr. 6 – Concluzii şi propuneri 

Acest capitol conţine câteva consideraţii despre semnificaţia, limitările, originalitatea, 

valoarea şi implicaţiile acestui studiu doctoral de cercetare si problemele care derivă din această 

cercetare. După o prezentare complexă a concluziilor, voi face câteva propuneri menite să 

imbogăţească studiile de specialitate pe această temă şi să ofere autorităţilor măsuri potenţiale şi 

concrete în rezolvarea de probleme complexe cu care femeile în afaceri se confruntă în România 

şi în Rusia. 

 

În prezentul studiu de doctorat subliniez convingerea personală că cercetarea 

caracteristicilor specifice femeilor – leader în contextul unei economii în tranziţie este  

importantă, precum şi interesul personal şi motivaţia de a cerceta rolul pe are diferenta 

dintre sexe îl are in atreprenoriat, într-un context de tranziţie.  

 

 

 

 

 

 

 


