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ADNOTARE

la teza pentru obţinerea titlului de master cu tema 
“Optimizarea procedurilor bancare de acordare şi garantare a creditelor”

Ursachi Oxana
Specializarea Administrarea financiar-bancară

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

din 30 de surse, 9 anexe, 68 de pagini de text de bază, inclusiv 2 tabele şi 17 figuri, care reflectă

activitatea BC ”Victoriabank” S.A.

Cuvinte  cheie:  banca  comercială,  serviciile  bancare,  credit,  operațiuni  de  creditare,

garantarea creditelor, portofoliul creditar.

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

creditării  persoanelor  fizice  și  juridice,  precum  şi  modalităţile  de  perfecţionare

mecanismului  de  creditare;  abordarea  conceptuală  a  creditului  bancar,  trăsăturilor

caracteristice, clasificarea şi funcţiile; descrierea mecanismului de creditare a persoanelor

fizice  și  juridice;  analiza  situaţiei  economico-financiare  a  băncii  comerciale  BC

"Victoriabank"  SA;  depistarea  punctelor  negative  şi  pozitive  în  activitatea  bancii,

cercetarea procesului  de creditare a clienților şi particularităţile  specifice de acordare,

aprobare,  negociere,  garantare,  rambursare  şi  supraveghere  a  creditului  bancar;

formularea propunerilor referitor la perfecţionarea mecanismului de acordare a creditelor

și garantarea lor.       

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  de  creditare  prestate  de  băncile  comerciale  autohtone,  cît

metodele de garantare a rambursării creditelor 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 în domeniul creditării

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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