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REZUMAT

La teza de master ASPECTUL CONCURENŢIAL AL BĂNCII: ESENŢĂ, EVALUARE,

PROBLEME ŞI CĂI DE SOLUŢIONARE

Structura tezei:  Teza de master este structurată pe 73 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 14 figuri, 5 tabele şi 36 de surse bibliografice. 

Cuvintele-cheie: concurență, competitivitate,bancă, capital, credite, indicatori, stabilitate

financiară, sistemul bancar, viabilitate, performanțe, eficiență, servicii, produse.

Domeniul  de  studii:evidenţierea  aspectelor  științifice  şi  analitice  a  aspectului

concurenţial al băncii, problemele și căile de soluționare a barierelor anticoncurențiale. Relațiile

de concurență sunt inevitabile intr-o societate, sunt firești și în unele cazuri provoacă dezvoltarea

societății.  Concurenţa reprezintă factorul motor care motivează, atât afacerile, cât şi existenţa

oamenilor,  în  acest  context  ea  reprezintă  un  fenomen  deosebit  de  important  pentru  viaţa

economică, dar şi pentru viaţa socială. 

Scopul  lucrării:  de  a  demonstra  şi  a  sublinia  importanţa  concurenței  bancare  la

momentul actual în cadrul economiei naţionale, factorii de influenţă asupra acesteia, identificând

problemele sectorului bancar cu scopul înlăturării problemelor și barierelor anticoncurențiale.

Obiectivele lucrării: 

• Sistematizarea concepţiilor de bază a concurenței în diferite ramuri

• Studierea  şi  precizarea  formelor  de  manifestare  a  concurenței  în  cadrul  sistemului

bancar

• Cercetarea pieței serviciilor bancare și competitivitatea în domeniul bancar 

• Argumentarea rolului concurenței pentru dezvoltarea sistemului bancar autohton

• Elaborarea şi argumentarea abordărilor ce pot problemele sectorului bancar în domeniul

concurențial

• Identificarea  problemelor  sectorului  bancar  cu  scopul  înlăturării  barierelor

anticoncurențiale

• Elaborarea  concluziilor  și  propunerilor  referitor  la  căile  de  soluționare  a  aspectului

concurențial al băncii

Valoarea aplicativă a lucrării.  Suntem de părere că tema cercetată ar putea aduce o

contribuţie în a clarifica unele controverse legate de aspectul concurențial din sectorul bancar.

Teza de master ar putea servi la localizarea unor dificultăţi şi contribui la găsirea unui mijloc

optim de soluţionare a problemelor datorate barierelor anticoncurențiale, fapt ce ar conduce la

majorarea performanțelor băncii şi formarea unor generaţii de bancheri cu experienţă.

Teza completă

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