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ADNOTARE
la teza pentru obţinerea titlului de master cu tema 

“Diversificarea serviciilor moderne acordate de băncile comerciale persoanelor juridice”
Netrean Jana

Specializarea Administrarea financiar-bancară

Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 43 de

surse,  12  anexe,  75  de  pagini  de  text  de  bază,  inclusiv  5  tabele  şi  18  figuri,  care  reflectă

activitatea BC ”Victoriabank” S.A.

Cuvinte cheie: serviciu bancar, produs bancar, sistem bancar, indicatori bancari, mix-ul

de  marketing,  sistem  informaţional,  serviciu  marketing,  instrumente  de  marketing,  piaţa

serviciilor bancare.

Scopul şi obiectivele lucrării:  constă în analiza pieţei bancare autohtone şi tendinţelor

actuale de dezvoltare. Lucrarea conţine o analiză a organizării activităţii produselor şi serviciilor

în  cadrul  băncii  comerciale  şi  fundamentarea  principiilor  de  dezvoltare,  strategii  şi  politica

implementării serviciilor bancare în condiţii de eficienţă economică. Aprofundarea conceptelor

fundamentale referitoare la serviciile bancare, analiza pieţei  serviciilor bancare din Republica

Moldova,  analiza  serviciilor  bancare  oferite  persoanelor  juridice  în  cadrul  băncii  comerciale

„Victoriabank” S.A., precizarea limitelor implementării tehnicilor moderne de servicii bancare în

contextul  economic  al  Republicii  Moldova,  formularea  recomandărilor  cu  privire  la

implementarea  unor  servicii  preluate  din  practica  europeană,  eficiente  în  sistemul  bancar

autohton.

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 serviciilor bancare în Republica Moldova, cît şi generalizarea practicilor

mondiale  în  domeniul  politicii  serviciilor  bancare  şi  concretizarea  formelor  şi  metodelor  de

aplicare a acestei experienţe în sectorul bancar din Republica Moldova.

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
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