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

MORARU Andreea Daniela 
 
Titlul tezei de abilitare / direcţiile principale de cercetare (Title of habilitation thesis / main research 
areas): 
“It is all about behaviours. Research on customer satisfaction, market orientation, and 
hysteresis – between restraints past and challenges yet to come.” 
 
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. Abordarea interdisciplinară a comportamentului consumatorului – efectul de histerezis în marketing 
2. Utilizarea unui instrumentar metodologic variat şi complex 
3.Teză de abilitare structurată şi prezentată cu claritate  
 
Punctele slabe ale tezei de abilitare (Weak points of the habilitation thesis): 
1. Identificarea mai multor jurnale din categoria Core Economics cu FI şi AIS ridicate, pentru 
publicaţiile viitoare.   
2. Utilizarea, pentru cercetările viitoare, unor eşantioane care să permită creşterea validităţii externe. 
3. O mai bună evidenţiere a implicaţiilor cercetărilor proprii asupra dezvoltării conceptuale a 
marketingului. 
 
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) 
 
Pe baza analizei tezei de abilitare, a punctelor tari şi celor ce pot fi îmbunătăţite pe viitor, membrii comisiei de abilitare 
s-au pronunţat în unanimitate în favoarea acordării atestatului de abilitare. 
(a se continua pe verso – dacă este necesar) (continue overleaf if necessary) 
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    1. Zaiţ Adriana – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

 
2. Zaharia Răzvan – Academia de Studii Economice Bucureşti 
 
3. Roşca Mihai – Academia de Studii Economice Bucureşti 
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