


CUPRINS:

ADNOTARE………………………………………………………………………………….….3

INTRODUCERE………...………………….…………………………………….……………..5

1.MECANISMUL  DE  FUNDAMENTARE  ȘI  REALIZARE  AOPERAȚIUNILOR  DE

CREDITARE ALE BĂNCILOR COMERCIALE

1.1 Abordări conceptuale privind operațiunile de creditare ale băncilor comerciale ..................9

1.2 Mecanismul, principiile şi etapele procesului de creditare ale clienților……………... .....21

1.3 Impactul operațiunilor de creditare asupra rezultatelor activității băncilor comerciale ..…33

2.  ANALIZA ACTIVITĂȚII BC"MOLDOVA-AGROINDBANK"S.A.

2.1    Caracteristica generală a BC " Moldova Agroindbank" S.A………………………......…..41

2.2    Analiza operaţiunilor de credit la BC " Moldova Agroindbank" S.A…….....……….……50

3.   OPORTUNITĂȚI ȘI PERSPECTIVE ALE OPERAȚIUILOR CREDITARE ÎN 

CADRUL SISTEMULUI BANCAR AUTOHTON

3.1   Căile de perfecţionare a sistemului creditar.Probleme creditelor neperformante…………..56

3.2Strategia gestionării riscurilor bancareîn BC " Moldova Agroindbank" S.A   …....................60

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI……………..…………..….…………  ………..……..…70

BIBLIOGRAFIE  ………………………………………………...…………….....…...…….....73

ANEXE…… ……………………...…………………….……………………………...…….....76



ADNOTARE

la teza pentru obţinerea titlului de master cu tema 

“Mecanismul de fundamentare și realizare a operațiunilor de creditare: oportunităţi şi perspective”

Lungu Natalia

Specializarea Administrarea financiar-bancară

Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 44 de surse, 4

anexe, 75 de pagini de text de bază, inclusiv 3 tabele şi 15 figuri, care reflectă activitatea BC ”Moldova

Agroindbank” S.A.

Cuvinte cheie: banca comercială, credit bancar, portofoliul creditar, operațiuni de creditare, risc,

credite neperformante. 

Scopul şi obiectivele lucrării: constă în analiza aspectelor teoretice şi practice ale operațiunilor

de creditare, precum şi modalităţile de perfecţionare a creditării clienților, precum și gestionarea riscurilor

cu care se confruntă banca analizată; studierea aspectelor teoretice şi a particularităţilor privind gestiunea

instituţiilor  creditar-bancare;  cercetarea  elementelor  sistemului  de  credit  în  condiţiile  economiei  de

piaţă;identificarea indicatorilor de analiză a calitatii gestiunii portofoliului de credite al băncii;studierea și

caracteristica  relațiilor  de  creditare;analiza  și  evaluarea  operațiunilor  creditare  în  cadrul  băncilor

comerciale;examinarea  legislației  existente  care  reglementează  gestiunea  portofoliului  de  credite  și  a

riscului  de  credit;efectuarea  analizei  portofoliului  de  credite  al  BC "Moldova  Agroindbank"  S.A.  in

scopul  determinării  eficientei  gestiuni  acestuia;argumentarea  propunerilor  ce  ţin  de  perfecţionarea

managementului  instituţiilor bancare naţionale, care sunt elementul principal de creditare în economia

naţională.

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  constă în identificarea principalelor caracteristici şi tendinţe în

dezvoltarea și gestiunea operațiunilor de creditare bancare în Moldova, cît şi propunerea metodelor de

optimizare și perfecționare a procesului de creditare în sectorul bancar autohton.

Rezultatele cercetării  pot fi utile în elaborarea şi  realizarea unor proiecte care au drept scop

dezvoltarea şi consolidarea pieţei bancare în Republica Moldova, anume pentru unele bănci comerciale

care-şi propun drept scop implementarea unor practici bancare şi conţinuturi cu influenţe directe asupra

indicatorilor de performanţă.

Teza completă

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