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ADNOTAREA
La teza de master „Operaţiunile valutare ca factor al formării şi realizării efective a
strategiilor băncii comerciale”
Structura tezei: Teza de master este structurată pe 78 de pagini. Aceasta este formată din:
adnotare (romănă, engleză), lista abrevierilor, introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări,
bibliografie, anexe şi declaraţia pe propria răspundere.
Totodată, teza de master conţine 8 figuri şi 101 de surse bibliografice.
Cuvintele-cheie: operațiuni valutare, risc valutar, bancă comercială, curs valutar, piață
valutară, indicatori de performanță
Domeniul de studii: identificarea posibilităţilor de raţionalizare a poziţiei strategice,
pornind de la punctele forte şi slabe la nivelul sistemului bancar din Republica Moldovareferitor la
oerațiunile valutare.
Scopul lucrării: identificarea problemelor în cadrul operaţiunilor valutare la băncile
comerciale în urma analizei detaliate a stării efective a sistemului bancar din Republica Moldova,
cît direcțiile de eficiențizare a acestor operațiuni, fiind factor al formării şi realizării efective a
strategiilor băncii comerciale.
Obiectivele lucrării:
•

Sistematizarea conceptelor de bază a operațiunilor valutare;

•

Analiza tipurilor de operațiuni valutare efectuate pe piața valutară, dar indeosebi de către
băncile comerciale;

•

Cercetarea și caracterizarea tendinței de dezvoltare a pieței valutare în RM;

•

Studierea categoriilor de operaţiuni valutare efectuate în cadrul BC „Moldinconbank” S.A;

•

Analiza și identificarea indicatorilor riscului valutar și influenţa acestora asupra realizării
efective a strategiilor băncii comerciale;

•

Identificarea metodelor de protecţie împotriva riscului valutar în cadrul BC „
Moldindconbank” S.A;

•

Formularea propunerilor privind tendinţele şi direcţiile de eficientizare a operațiunilor
valutare ale băncilor comerciale din Republica Moldova;
Valoarea aplicativă a lucrării se referă la posibilitatea utilizării recomandărilor formulate

în practică, ce va avea un impact pozitiv asupra sistemuluifinanciar-bancar din Republica
Moldova,devenind compatibil cu exigențele ce se contureaza în ţara noastra și pe piața valutară.

Teza completă
3

4

