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ADNOTARE

la teza pentru obţinerea titlului de master cu tema 

“Gestiunea riscurilor asociate activității bancare cu carduri și bani electronici”

Stratu Mariana

Specializarea Administrarea financiar-bancară

Teza cuprinde adnotare, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia

din 39 de surse, 7 anexe, 81 de pagini de text de bază, inclusiv 20 figuri, care reflectă activitatea

BC ”Victoriabank” S.A.

Cuvinte  cheie:  banca  comercială,  moneda,  card  bancar,  bani  electronici,  sistemul

automatizat de plăţi, risc bancar, banking electronic, telephone banking, mobile banking

Scopul  şi  obiectivele  lucrării:  constă  în  determinarea  măsurilor  de  prevenire  a

fraudelor  cu carduri  bancare precum şi protejarea clienţilor  existenţi  şi  potenţiali  de riscul

fraudării  cardului  şi  banilor  electronici;  studiul  evoluţiei  banilor  –  de  la  monede  la

cardurivirtuale; analiza instrumentelor moderne ce asigura rapiditatea şi calitateatranzacţiilor;

idenitificarea  principalelor  factori  care  au  determinat  creşterea  numărului  de  fraude  cu

carduribancare; stabilirea unor soluţii/măsuri de scădere a fraudelor cucarduri; implementarea

unor  sisteme  privind  avertizarea  clienţilor  şi  chiar  suspendarea  anumitor  tranzacţii  care

pardubioase; stabilirea unor strategii de recuperare a banilor furaţi de pecarduri; îmbunătăţirea

caracteristicilor de securitate ale site-urilorbancare; educarea posesorilor de carduri în ceea ce

priveşte modalităţile de autoprotejare împotriva fraudelor cucarduri.

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 tranzacțiilor cu carduri bancare, bani electronici și dezvoltarea serviciilor

electronice  în  Republica  Moldova,  cît  şi  generalizarea  reglementărilor  în  domeniul  protecției

clienților băncii contra diferitor fraude 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

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