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NUMELE şi Prenumele candidatului (SURNAME and Forename of the candidate):  

    Bogdan ANASTASIEI 

 

Titlul tezei de abilitare / direcţiile principale de cercetare (Title of habilitation thesis / main research 

areas): 

  “Online Marketing: Opportunities and Challenges” 

 

Domeniul de studii universitare de doctorat (Field of doctoral studies):  

    MARKETING 
 

în care urmează să se confere calitatea de conducător de doctorat (future field of doctoral supervision) 

 

Denumirea Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) / Instituţiei 

Organizatoare de Doctorat (IOD) unde are loc susţinerea publică a tezei de abilitare  
(Name of the institution organizing doctoral studies (IOSUD), (IOD), where the public defense of the habilitation thesis 

takes place) 

  Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 

 

Punctele tari ale tezei de abilitare (Strong points of the habilitation thesis): 

1.Buna orientare pluri şi inter disciplinară management-marketing-psihologie şi în interiorul 

domeniului marketing. 

2. Experienţă în activităţi doctorale, concretizată în participare la comisii de îndrumare, comisii de 

susţinere publică a tezelor de doctorat şi predare de cursuri la Şcoala Doctorală. 

3. Bune abilităţi de cercetare cantitativă şi implicarea în rafinarea unor metode şi modele de cercetare 

de marketing. 
 

Punctele slabe ale tezei de abilitare (Weak points of the habilitation thesis): 

1. Publicarea, pe viitor, şi în jurnale din categoria mainstream marketing. 

2. O mai pronunţată implicare în coordonarea unor echipe de cercetare mai largi. 
 

Rezultatul votului / observaţii / concluziile comisiei de abilitare se motivează în continuare 
(Voting result / observations / premises for the conclusions of the habilitation commission are as follows) 
 

Comisia de abilitare propune, în unanimitate, acordarea atestatului de abilitare în domeniul 

Marketing pentru candidatul Bogdan ANASTASIEI. 
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