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ADNOTARE
la teza pentru obţinerea titlului de master cu tema
“ Activitatea băncilor comerciale din RM pe piaţa valorilor mobiliare: actualităţi şi
perspective de dezvoltare”
Railean Vadim
Specializarea Bănci și asigurări
Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 33
de surse, 7 anexe, 75 de pagini de text de bază, inclusiv 11 figuri.
Cuvinte cheie: piața bancară, banca comercială, piața valorilor mobiliare, riscul
operațiunilor, titlurile de valoare, valorile mobiliare de stat, portofoliul de investiții.
Domeniul de studii: Bănci și asigurări.
Scopul şi obiectivele lucrării: căi şi tendinţe de optimizare a activităţii băncii pe
piaţa valorilor mobiliare precum şi stabilirea anumitor recomandări în scopul îmbunătăţirii
calităţii serviciilor şi a mecanismului de funcţionare eficientă; studierea valorilor mobiliare
ca parte influentă a activităţii economice; analiza valorilor mobiliare pe sistem bancar;
analiza activităţii băncii comerciale ”Victoriabank” S.A pe piaţa valorilor mobiliare;
caracteristica şi analiza tipurilor de activităţi ale băncii comerciale pe piaţa valorilor
mobiliare; constatarea căilor de reducere a riscurilor aferente operaţiunilor cu valori
mobiliare în scopul sporirii competivităţii băncii.
Semnificaţia teoretică: Constatările teoretice şi concluziile pot forma

unele

elemente metodologice pentru cercetările ştiinţifice de perspectivă. Totodată, teza poate fi
propusă ca sursă didactică şi bibliografică pentru procesul de instruire în instituţiile de
învăţământ superior de profil economic.
Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din propunerile privind: metode de
perfecţionare şi optimizare a operaţiunilor cu valori mobiliare, direcţii strategice utilizate în
scopul optimizării portofoliului investiţional al băncii, căile de minimizare eficientă a
riscurilor pe piaţa valorilor mobiliare precum şi posibilităţile de optimizare a portofoliului
investiţional din Republica Moldova.

Teza completă

