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ADNOTARE 

la teza pentru obţinerea titlului de master cu tema 

“Implementarea noilor servicii bancare ca factor de dezvoltare strategică a băncilor 

comerciale” 

Salcuțanu Irina  

Specializarea Bănci și asigurări 

Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 35 de 

surse, 11 anexe, 78 de pagini de text de bază, inclusiv tabele şi figurile, care reflectă activitatea BC 

„ENERGBANK” S.A.  

Cuvinte cheie: operațiuni bancare active, serviciile bancare, portofoliu de credite, carduri 

bancare, activitatea pe piața de capital, valorile mobiliare, gestiunea operațiunilor active, 

viabilitatea băncii comerciale, etc.  

Domeniul de studii: Gestiunea produselor și serviciilor bancare.  

Scopul şi obiectivele lucrării: abordarea studiului aferente produselor și serviciilor efectuate 

de către băncile comerciale, particularităţile gestiunii eficiente a acestora precum şi caracterizarea 

gestiunii operaţiunilor acestoraprin prisma viabilităţii băncii, analiza operaţiunilor active executate 

de BC „ENERGBANK” S.A., determinarea noţiunii, componenţei serviciilor prestate de băncile 

comerciale; caracterizarea serviciilor și produselor bancare; redarea particularităţilor gestiunii 

eficiente ale acestora; analiza activității băncii comerciale; căutarea modalităţilor de imlimentarea 

noilor servicii bancare moderne.  

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: posibilitatea perfecţionării 

metodologiei de gestiune a serviciilor bancare ale băncile comerciale din Republica Moldova, 

utilizarea diferitor modele de evaluare a activității bancare. 

Rezultatele cercetării, ulterior, pot fi utilizate de către băncile comerciale în scopul 

optimizării activităţii de gestiune a serviciilor și produselor bancare.  

Teza completă 

 

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

