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ADNOTARE 

la teza de master „Perfecționarea managementului financiar al băncilor comerciale din 

Republica Moldova” 

Nicolina BINCHEVICI 

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie constituită din 26 de titluri, 29 

figuri și 11 tabele. 

Cuvinte cheie: management financiar, risc, perfecționare, bancă comercială, eficiență 

Problematica studiului: globalizarea financiară și creșterea ritmurilor de dezvoltare a sistemului 

bancar, a scos la iveală lacunele existente în gestionarea băncilor comerciale din Republica 

Moldova. Evident este, faptul că, profitabilitatea, stabilitatea și competitivitatea unei bănci depinde 

în mare parte de un management financiar organizat, eficient, de elaborarea și realizarea planurilor 

financiare pe termen scurt și lung. Astfel, se pune problema analizei implicării managementului 

financiar, în contextul importanței acestuia în dezvoltarea întreprinderilor, elaborării abordărilor 

metodologice pentru perfecționarea managementului în băncile comerciale, perfecționării 

managementului financiar, și anume ce acțiuni trebuie întreprinse în vederea eficientizării 

activității băncilor comerciale. 

Obiectivele tezei: studierea abordărilor conceptuale privind esența, importanța și principiile 

managementului financiar; conturarea noțiunii managementului performanțelor financiare prin 

utilizarea sistemului de indicatori de evaluare a performanței financiare; studierea implicației 

planificării financiare în cadrul întreprinderii; analiza importanței gestionării riscurilor financiare 

pentru întreprindere; analiza nemijlocită a indicatorilor managementului financiar, examinarea 

indicatorilor cu privire la performanța băncilor comerciale din Republica Moldova; aprecierea 

expunerii la risc; sistematizarea metodologiei evaluării eficienței managementului financiar; 

enunțarea perspectivelor de dezvoltare; precum și, înaintarea unor propuneri sau soluții de 

perfecționare a managemetului financiar. 

Rezultatele obținute: a fost realizată fundamentarea din punct de vedere teoretic, a rolului 

managementului financiar în realizarea obiectivelor financiare ale întreprinderii. Din perspectiva 

practică a fost evaluată starea actuală a sectorului bancar, prin studierea a trei bănci de importanță 

diferită în sector și în final au fost enunțate căi de perfecționare a managementului financiar în 

cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova, prin analiza perspectivelor și măsurilor de 

dezvoltare ce pot fi aplicate, precum și enunțarea propunerilor de îmbunătățire a eficienței 

activității acestora.  
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ANNOTATION 

On the master thesis „Improving the financial management of commercial banks in the 

Republic of Moldova” 

Nicolina BINCHEVICI 

The structure of the thesis: introduction, three chapters, conclusions, bibliography of 26 sources, 

29 figures and 11 tables. 

Key words: financial management, risk, development, commercial bank, efficiency 

Study issues: financial globalization and increasing pace of development of the banking system, 

revealed the existing gaps in the management of commercial banks in the Republic of Moldova. It 

is obvious that the profitability, stability and competitiveness of a bank depends largely on an 

organized, efficient financial management, on the elaboration and realization of short and long 

term financial plans. Thus, there is the problem of analyzing the involvement o financial 

management, in the context of its importance in business development, developing methodological 

approaches to improve management in commercial banks, improving financial management, 

namely what actions should be taken to streamline commercial banking. 

Thesis objectives: studying conceptual approaches to the essence, importance and principles of 

financial management; shaping the notion of financial performance management by using the 

system of financial performance evaluation indicators; studying the involvement of financial 

planning in the company; analysis of the importance of financial risk management for the 

company; direct analysis of financial management indicators, examination of indicators on the 

performance of commercial banks in the Republic of Moldova; assessment of risk exposure; 

systematization of the methodology for evaluating the efficiency of financial management; stating 

development perspectives; as well as, the submission of proposals or solutions to improve the 

financial management. 

The obtained results: was substantiated theoretically, the role of financial management in 

achieving the financial objectives of the enterprise. From a practical perspective, the current state 

of the banking sector was assessed, by studying three banks of different importance in the sector 

and finally, ways to improve financial management within commercial banks in the Republic of 

Moldova were stated, by analyzing the development perspectives and measures that can be applied, 

as well as stating the proposals to improve the efficiency of their activity. 
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INTRODUCERE 

Importanţa şi actualitatea temei de cercetare 

Indiferent de domeniul de activitate, orice întreprindere presupune un sistem de relații 

financiare, gestionate prin deciziile managerilor entității. Conceptul managementului financiar 

prezintă o importanță majoră, în condițiile economiei naționale, cât și mondiale, unde se urmărește 

performanța și progresul, prin aplicarea unui management financiar modern. Conform 

cercetătorilor din Republica Moldova, dar și din întreaga lume, managementul financiar este acel 

compartiment care se implică la toate nivelele de management, în toate domeniile de activitate. 

Cu ajutorul instrumentarului, managementului financiar se poate aprecia valoarea 

întreprinderii la nivel de domeniu, ramură, industrie, țară. 

Astfel, în contextul globalizării financiare și creșterii ritmurilor de dezvoltare a sistemului 

bancar, s-au identificat acele lacune în gestionarea băncilor comerciale din Republica Moldova. 

Evident este, faptul că, profitabilitatea, stabilitatea și competitivitatea unei bănci depinde în mare 

parte de un management financiar organizat, eficient, de elaborarea și realizarea planurilor 

financiare pe termen scurt și lung. 

Managementul financiar eficient trebuie să funcționeze ca un sistem ce permite nu doar 

aprecierea stării financiare curente, dar și abordarea unor măsuri pentru creșterea capitalului 

propriu, profitului. 

Scopul lucrării 

Scopul lucrării constă în consolidarea și extinderea cunoștințelor teoretice necesare 

efectuării analizei implicării managementului financiar, în contextul importanței acestuia în 

dezvotarea întreprinderilor. Precum și, elaborarea abordărilor metodologice pentru perfecționarea 

managementului în băncile comerciale. 

Obiectul și subiectul cercetării 

Obiectul cercetării îl constituie sistemul de management financiar în băncile comerciale 

din Republica Moldova. Subiectul cercetării îl constituie totalitatea raporturilor economice, ce 

determină direcția de perfecționare a managementului financiar în cadrul băncilor comerciale. 

Metodologia cercetării 

În cadrul cercetării propriu-zise a fost utilizată metoda ascensiunii de la abstract la concret 

și metoda de analiză logică, fiind fundamentate pe o abordare sistemică a studierii conceptelor 

temei de cercetare. 
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Baza informaţională 

Baza teoretică a cercetării este constituită din lucrările științifice, precum și, manuale ale 

specialiștilor locali şi străini în domeniul managementului financiar în cadrul băncilor comerciale, 

precum și, legile și actele normative ce reglementează activitatea băncilor comerciale din 

Republica Moldova. 

Structura şi conţinutul tezei de master 

Teza de master este constituită din introducere, trei capitole și concluzii. Lucrarea conţine 

tabele, figuri şi referinţe. 

În introducerea tezei de master este anunțată actualitatea și importanța temei abordate, se 

explică scopul cercetării, se menționează metodele de cercetare utilizate, precum și baza 

informațională a cercetării. Primul capitol „Abordarea teoretico-conceptuală a managementului 

financiar” oferă incursiunea în problema studiată, prin enunțarea importanței și principiilor 

managementului financiar, a planificării financiare și managementului riscurilor. Cel de-al doilea 

capitol „Analiza indicatorilor managementului financiar al băncilor comerciale din republica 

moldova” studiază problema în mod practic, prin analiza rolului băncilor comerciale în sistemul 

economic al Republicii Moldova, analiza principalilor indicatori economico-financiari, de 

performanță și de aprecierea a expunerii la risc. În capitolul trei „Căi de perfecționare a 

managementului financiar în cadrul băncilor comerciale” sunt dezvoltate soluții de dezvoltare a 

băncilor comerciale, prin enunțarea perspectivelor și măsurilor de dezvoltare, precum și a unor 

propuneri de îmbunătățire a activității băncilor comerciale. 
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