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Adnotare

Lambarski  Victor,  tema:  ”Сrеditаrеа  bаnсаră  а  реrsоаnеlоr  fiziсе,  асtuаlități  și  реrsресtivе”,
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Structura tezei: cuprins, introducere, 3 capitole, cоnсluzii și rесоmаndări, bibliografia, anexe

Cuvinte  cheie:rambursarea  împrumuturilor,  dobândă,  credit,  scadență,  reeșalonare,  anuitate,

activitate bancară

Activitatea de creditare a unei bănci comerciale este posibilă prin faptul că banca în esenţa sa

este o instituţie de intermediere între cei ce au fonduri disponibile şi cei ce au nevoie de fonduri,

ceea ce reprezintă motivul de dezvoltare a temei date.

Etapa actuală a economiei naţionale a Republicii Moldova are un caracter complex, implicând

reconsiderarea  ansamblului,  a  întregului  sistem economic,  cât  şi  a  părţilor  sale  componente.

Având în vedere, că economia de piaţă presupune, în mod implicit, existenţa economiei băneşti,

acţiunea categoriilor valorice, un rol important trebuie acordat sistemului de credit.

Creditarea poate fi privită şi ca un serviciu bancar pe care banca îl oferă clienţilor care-l solicită.

Scopul  cercetării  rezidă  în  studierea  şi  analiza  eficienţei  sistemului  de  microfinanţare  din

Republica  Moldova,  în  condiţiile  actuale,  perspective  de  dezvoltare  a  serviciilor  de

microfinanţare şi recomandări privind îmbunătăţirea funcţionării şi eficientizării acestuia.

Teza completă
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