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ADNOTAREA 

La teza de master „Optimizarea procedurilor bancare de acordare şi garantare a creditului 

ipotecar” 

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 9 figuri şi 100 de surse bibliografice.  

Cuvintele-cheie: credit ipotecar, credit imobiliar, risc creditar, bancă comercială, piață 

ipotecară, indicatori de performanță. 

Domeniul de studii: Teza dată propune dobîndirea unei viziuni referitor laîmprumutul 

ipotecar care poate face visul de a cumpăra propria locuinţă în realitate. Iar în condițiile actuale, 

creditul ipotecar pentru majoritate este singura opțiune posibilă de a cumpăra locuință. 

Scopul lucrării: constă în evaluarea stării şi dezvoltării actuale a pieţei creditării ipotecare 

în Republica Moldova și optimizarea procedurilor bancare de acordare și garantare a creditului 

ipotecar. 

Obiectivele lucrării:  

– Studierea apariţiei institutului ipotecii; 

– Cercetarea principiilor de bază şi a instrumentelor pe care se bazează creditarea ipotecară 

bancară; 

– Analiza pieţei de creditare ipotecară în Republica Moldova; 

– Studierea factorilor de risc, cărora sunt supuşi participanţii sistemului de creditare ipotecară; 

– Examinarea posibilelor modele de dezvoltare a sistemului de creditare ipotecară în Moldova 

în baza experienţei altor state; 

– Analizarea întregului proces de implementare şi dezvoltare a creditării ipotecare în 

Republica Moldova în baza unei bănci comerciale.  

Valoarea aplicativă a lucrării se referă la posibilitatea utilizării recomandărilor formulate 

în practică, ce va avea un impact pozitiv asupra sistemului financiar-bancar din Republica 

Moldova,devenind compatibil cu exigențele ce se contureaza în ţara noastra și pe piața ipotecară. 

Totodată, valoarea practică rezultă din propunerile privind identificarea, descrierea şi interpretarea 

procedurilor bancare de acordare şi garantare a creditului ipotecar pentru sistemul bancar din RM, 

precum şi din propunerile privind strategiile funcționării optime a băncilor comerciale. 

Teza completă 

 

http://biblioteca.uccm.md/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=468&Itemid=62&lang=ro

