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REZUMAT 

La teza de master „Stabilizarea şi sporirea siguranţei funcţionării sistemului bancar din RM 

prin prisma previzionării şi gestionării riscurilor bancare” 

Structura tezei: Teza de master este structurată pe 81 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 76 de surse bibliografice.  

Cuvintele-cheie:Acordul Basel, banca, capital, criza bancară, consolidare, credite, garantare a 

depozitelor, indicatori, integrare europeană, raport de stabilitate financiară, reglementare bancară, stabilitate 

bancară, sistemul bancar, suficienţa capitalului, supraveghere bancară, uniune europeană, riscuri bancare.  

Domeniul de studii:evidenţierea aspectelor teoretice şi practice de stabilizare şi sporire a siguranţei 

sistemului bancar autohton, pornind de la identificarea riscurilor ce afectează activitatea bancară autohtonă. 

Scopul lucrării: identificarea problemelor instabilităţii bancare prin abordarea cauzelor principale şi 

eventualelor căi de prevenire a acesteia. Concepută sub forma unei sinteze aprincipalelelor cunoştinţe 

existente în literatură, lucrarea îşi propune să ofere o bază de reflecţie şi de dialog cuteoreticienii, practicienii 

şi analiştii sectorului financiar-bancar din RM. 

Obiectivele lucrării:  

 aprofundarea conceptelor fundamentale referitoare la sistemul bancar, stabilitatea şi 

siguranţa bancară;  

 aprofundarea problematicii privind supravegherea bancară şi determinarea autorităţilor care 

exercită cel mai eficient supravegherea băncilor;  

 identificarea vulnerabilităţilor de bază cu care se confruntă sistemul bancar autohton;  

 aprofundarea analizei standardelor şi practicilor europene în domeniul asigurării stabilităţii 

sistemului bancar şi abordarea beneficiilor preluării şi aplicării unor practici eficiente în 

sistemul bancar autohton;  

 analiza și identificarea indicatorilor riscului și influenţa acestora asupra stabilității și 

siguranței băncii comerciale; 

 identificarea direcţiilor principale de consolidare şi stabilizare a sistemului bancar prin 

formularea recomandărilor cu privire la posibilitatea implementării unor practici europene 

eficiente în sistemul bancar autohton;  

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că oferă soluţii viabile de depăşire a unor probleme 

deosebit de actuale din Republica Moldova, totodată principalul element al analizei şi monitorizării 

stabilităţii financiare este evaluarea soliditătăţii sectorului bancar autohton.  

Teza completă 

 

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

