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REZUMAT 

La teza de master „Operaţiunile de leasing a băncilor comerciale: particularităţi, dificultăţi 

şi direcţii de perfecţionare” 

 

Structura tezei: Teza de master este structurată pe 70 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 2 tabele, 16 figuri şi 41 de surse bibliografice.  

Cuvintele-cheie: banca, capital, operațiuni de leasing, leasingul financiar, leasing 

operațional, uniune europeană, riscuri bancare.  

Domeniul de studii:evidenţierea aspectelor teoretice şi practice de perfecționare și 

dezvoltare a operațiunilor de leasing în cadrul sistemului bancar autohton, pornind de la identificarea 

ricurilor și dificultăților în activitatea bancară autohtonă. 

Scopul lucrării constă în sistematizarea şi relevarea esenţei leasingului, identificarea 

aspectelor economice ale leasingului prin prisma analizei eficienţei activităţii băncii comerciale 

Moldova Agroindbank S.A. și a subdiviziunii ei MAIB – leasing S.A., precum şi determinarea 

direcţiilor şi perspectivelor de dezvoltare a activităţii de leasing în vederea sporirii eficienţei în cadrul 

economiei naţionale. 

Obiectivele lucrării:  

 analiza abordărilor conceptuale privind noţiunea şi clasificarea operaţiunilor de 

leasing; 

 determinarea rolului, particularităților și dificultăților operațiunilor de leasing; 

 analiza comparativă a alternativelor de obţinere a mijloacelor fixe: leasingul financiar 

şi creditarea bancară; 

 identificarea sistemului de indicatori privind analiza financiară a instituției financiare 

de leasing MAIB – leasing S.A.; 

 determinarea oportunităţilor şi impedimentelor în dezvoltarea operaţiunilor leasing în 

Republica Moldova; 

 relevarea direcţiilor principale de perfecționare și dezvoltare a leasingului în cadrul 

băncilor comerciale din Republica Moldova. 

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

probleme actuale în realizarea operațiunilor de leasing în sistemul bancar autohton.  

Teza completă 
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