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REZUMAT 

 

 

Teza de abilitare intitulată “Leadership-ul – cheia succesului în administrarea 

afacerilor” a fost realizată în scopul evidenţierii contribuţiilor ştiinţifice, a abilităţilor şi 

competenţelor autoarei în vederea obţinerii certificatului de abilitare în domeniul 

Administrării Afacerilor. 

În acest sens, teza a fost structurată în trei părţi principale. 

Prima parte, prezintă o scurtă trecere în revistă a conceptului de leadership , cu o 

analiză a leadershipului feminin în diferite domenii. 

Leadershipul, deşi nu poate fi definit cu exactitate, este un concept complex, care 

vizează originalitatea actului de conducere şi care se bazează pe abilităţile de inovare ale 

liderului. Organizaţiile caracterizate de un leadership eficient se adaptează mai rapid 

schimbărilor din mediul de business şi stiu să valorifice eficient oportunităţile. 

Într-o organizație nu este suficient ca oamenii doar să primească ordine din partea 

conducerii, ci este nevoie de înțelegere, consiliere, răbdare, îndrumare pentru ca aceștia să 

transforme țelurile companiei în țeluri proprii și să urmeze liderul, susținându-l pe acesta chiar 

și în cazul sarcinilor care prezintă un risc ridicat.  

Un lider merge pe încredere, inspiră oamenii, are o cauză comună și se gândește la 

binele comun, inovează, pe când un manager este mai autoritar, își folosește controlul și 

aplică de cele mai multe ori stimulente. Totodată, în cadrul leadershipului atenția cade pe 

oameni, pe resursa umană și nu pe proces ca în cazul managementului. De aceea, persoana 

care ocupă poziţia de lider trebuie să aibă anumite calităţi, precum: să fie inovativ, vizionar, 

flexibil, să aibă abilităţi de comunicare şi, nu în ultimul rând, să fie creativ. 

Așadar, gândirea creativă trebuie îmbinată cu gândirea critică, iar provocarea liderilor 

din zilele noastre este să știe când și pe care să o folosească. Aşadar, leadershipul reprezintă 

un proces care implică influență și se realizează în cadrul unui grup, ajutând organizațiile să 

exceleze și să își atingă obiectivele. Secolul XXI prezintă un mediu extrem de dinamic, aflat 

într-o continuă schimbare și care are nevoie mai mult ca oricând de lideri. 

 Liderii sunt cei care trebuie să încurajeze inițiativa, să susțină creativitatea, să vină cu 

idei noi, să vorbească cu angajații, să fie responsabili și să știe să delege în mod eficient 

anumite responsabilități.  
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 Așadar, un lider este un individ, femeie sau bărbat, care promovează schimbarea și știe 

să valorifice oportunităţile. În acest sens, pentru a evidenţia că şi femeile pot fi lideri de 

success, în finalul primei părţi a tezei de abilitare am prezentat un studiu de caz referitor la 

leadership-ul feminin în domeniul politic şi în business, cu referire atât la România, cât şi la 

diferite regiuni de pe glob, folosind atât bazele de date Eurostat,cât şi pe cele oferite de The 

Global Gender Gap Report. Concluzile studiului au fost că, deşi numeric femeile sunt mai 

multe decât bărbaţii, totuşi există diferenţe în ceea ce priveşte accesul acestora în posturile de 

top-management. 

 Partea a doua, care este şi cea mai importantă, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi 

cantitativ, se referă la principalele realizări ştiinţifice, prezentate pe două direcţii: 1.Comerţ şi 

administrarea afacerilor şi 2. Leadership. 

 În partea dedicată comerţului şi administrării afacerilor am prezentat şapte articole 

inexate Clarivate Analitics. Această zonă a comerţului în special, şi a administrării afacerilor, 

în general, reprezintă principala preocupare a autoarei. Pe lângă aceste articole, autoarea a 

contribuit, aşa cum se poate observa din lista de lucrări, la realizarea unor cărţi de specialitate 

(Economia comerţului intern şi internaţional, Networking intelligent, Economia întreprinderii, 

Tratat de management), precum şi la realizarea de articole publicate în reviste indexate în 

baze de date internaţionale sau în  proceedings-urile unor conferinţe internaţionale. 

În secţiunea a doua, cea dedicată Leaderhipului, am prezentat trei articole din sferea 

leadershipului feminin, lucrări care de asemenea au fost publicate în reviste recunoscute la 

nivel internaţional sau prezentate la conferinţe internaţionale şi publicate. Ele au avut rolul de 

a evidenţia, pe de o parte, importanţa leadership-ului în societatea secolului XXI, şi, pe de altă 

parte, evoluţia leadersipului feminin. . În prezent, diversitatea de gen în mediul de business şi, cu 

precădere, în cadrul top-managementului, a devenit un subiect tot mai dezbătut şi analizat, în special în 

ţările occidentale. Deşi femeile reprezintă 51% din populaţia totală şi 46,5% din populaţia activă, doar 

în 11% din boardurile manageriale sunt incluse și femei şi doar 4% din cei mai bogaţi oameni din 

lume sunt femei. (Vasile, 2014). Cu toate acestea, este important ca atât femeile , cât și bărbații să 

recunoască ce pot face, dar mai ales ce nu pot face, recunoscând meritele persoanelor competente. 

Cea de a treia parte a tezei de abilitare conţine planul de dezvoltare a carierei universitare, 

sintetizând activitatea desfăşurată de autoare, pe cele trei paliere, respective: didactic, de cercetare şi 

ştiinţific şi prezentând direcţiile de dezvoltare, din punct de vedere profesional. 

Experienţa acumulată, activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată cu implicare şi seriozitate 

au condus la obţinerea unor rezultate semnificative concretizate în publicare de cărţi de specialitate, 

articole indexate în Clarivate Analytics şi în alte baze de date internaţionale, participări la conferinţe 

internaţionale şi în proiecte de cercetare şi finanţate din fonduri europene. De asemenea, în această 
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parte a tezei de abilitare au fost prezentate şi direcţiile de dezvoltare a carierei profesionale, ştiinţifice 

şi academic, urmărind îmbunătăţirea permanentă a activităţii didactice, îmbunătăţirea conţinutului 

materialelor didactice, continuarea cercetării în domeniile de interes, publicarea rezultatelor cercetării 

în reviste indexate Clarivate Analytics, implicarea în activităţi administrative, ştiinţifice, relaţii cu 

mediul de afaceri, dar având şi o bună colaborare cu colegii în vederea atingerii obiectivelor 

profesionale. 

Teza de abilitare se încheie cu prezentarea referinţelor bibliografice, incluzând surse 

bibliografice relevante pentru primele două părţi ale tezei de abilitare. 

În concluzie, consider că abilităţile, competenţele şi experienţa acumulată îmi permit să 

contribui la dezvoltarea studiilor doctorale de administrarea afacerilor şi la pregătirea de specialişti în 

cadrul Şcolii Doctorale de Administrarea Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti. 

 

22.06.2020        Candidat, 

       Prof.univ.dr.Andreea Simona Săseanu 

 

 

 

 


