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ADNOTARE
la teza pentru obţinerea titlului de master cu tema
“Administrarea fiabilităţii băncii comerciale în sistemul managerial”

Tureac (Roșca) Cătălina
Specializarea Bănci și asigurări
Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări,
bibliografia din 33 de surse, anexe, 90 de pagini de text de bază, inclusiv tabele şi
figurile, care reflectă studiul administrării fiabilității BC “Mobiasbancă – Groupe
Societe Generale” S.A. în sistemul managerial al acesteia.
Cuvinte-cheie: administrarea, administrarea băncii, fiabilitatea activității
băncii comerciale, sistemul managerial, capitalul propriu, împrumuturile, credite
bancare, depozite bancare, venituri, cheltuieli, operațiunile bancare, plățile etc.
Domeniul de studii: Științe economice.
Scopul şi obiectivele lucrării: constă în abordarea teoretică a întrebărilor
privind stabilirea rolului administrării managementului bancar ca mecanism de
asigurare a creşterii performanţelor bancare, studierea procesului de gestiune a
resurselor financiare, studiul activității economico-financiare a băncilor comerciale
şi descrierea direcţiilor de perfecţionare a acestora
Semnificaţia teoretică: constatările teoretice şi concluziile pot forma unele
elemente metodologice pentru cercetările ştiinţifice de perspectivă.
Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din propunerile privind: posibilitatea
perfecţionării și asigurării activității durabile a băncii comerciale, implementarea
unor tehnici de administrare a sistemului managerial, utilizarea diferitor
instrumente de evaluare și administrare a performanțelor băncii.
Teza completă

