
Cuprins 
 

 

Prefață ........................................................................................ 9 
  

Capitolul I – Modele de analiză a Bursei de Valori 

București............................................................................. 

 

11 

1.1.Analiza evoluției principalilor indicatori ai Bursei de 

Valori București ........................................................... 

12 

1.2. Sistem de indicatori utilizabili în analiza evoluției 

pieței bursiere.......................................................... 

 

23 

1.3.Model econometric utilizat în analiza pieței de capital.. 

1.3.1. Noțiuni introductive ........................................... 

1.3.2. Aspecte privind modelul de regresie simplă ....... 

1.3.3. Aplicarea modelului de regresie pe piața de 

capital din România ................................................. 

 29 

29 

31 

37 

  

Capitolul 2 – Analiza sistemului bancar, 

instrumentelor bancare și a masei monetare................... 

 

52 

2.1. Studiu asupra sistemului bancar din Romania ............. 52 

2.2.Model de analiză a serviciilor instrumentelor 

electronice din România ............................................ 

 

61 

2.2.1. Noțiuni introductive ........................................... 

2.2.2. Studiu privind analiza serviciilor de Internet 

Banking în România ..................................................... 

2.2.3. Analiza corelației dintre valoarea tranzacțiilor și 

numărului de utilizatori cu ajutorul modelului de 

regresie simplă ........................................................ 

61 

 

63 

 

 

67 

2.3. Indicatori de analiză a structurii masei monetare în 

România după aderarea la Uniunea Europeană............. 

 

70 

2.3.1. Noțiuni introductive ........................................... 

2.3.2. Analiza agregatelor monetare în România ........ 

2.3.3. Analiza indicatorilor de structurare a masei 

monetare în România .................................................... 

70 

71 

 

74 
  



 ANALIZĂ FINANCIAR – MONETARĂ 6 

Capitolul 3 – Modele de analiză a variabilelor 

economico-financiare ........................................................ 

 

82 

3.1. Modele econometrice utilizate în analiza corelației 

dintre variabilele macroeconomice .............................. 

 

82 

3.2. Model de selecție a societăților bazat pe analiza 

situației financiar-patrimoniale................................ 

 

98 

3.3. Model de analiză a rezultatelor economico-financiare 

ale unui agent economic ............................................. 

 

105 

3.3.1. Noțiuni introductive .......................................... 

3.3.2. Analiza financiară a unei societăți comerciale ... 

105 

107 
  

  

Capitolul 4 – Noțiuni privind activitatea bancară și 

riscurile ............................................................................... 

 

115 

4.1. Aspecte generale privind creditul ................................. 115 

4.2. Abordări conceptuale privind riscul bancar ................. 122 

4.3. Acordarea creditului ..................................................... 125 

4.4. Riscul de lichiditate ...................................................... 139 

4.5. Riscul de insolvabilitate ............................................... 144 

4.6. Riscul operațional ......................................................... 149 

4.7. Riscul suveran .............................................................. 153 

4.8. Gestionarea riscului de rată a dobânzii.......................... 156 
  

Capitolul 5 – Modele de analiză a  performanțelor 

bancare ............................................................................... 

 

167 

5.1. Aspecte generale privind profitabilitatea ................... 167 

5.2. Indicatori utilizați în analiza performanțelor bancare .. 168 
  

Capitolul 6 – Rata dobânzii-suport al eficienței 

activității bancare .............................................................. 189 

6.1. Noțiuni introductive ..................................................... 189 

6.2. Ratele de dobândă – metode de calcul ......................... 190 
  

Capitolul 7 – Noțiuni privind bugetul public ...............  221 

7.1. Noțiuni introductive ..................................................... 221 



ANALIZĂ FINANCIAR – MONETARĂ 

 

 

7 

7.2. Aspecte generale privind resursele financiare și 

cheltuielile publice .............................................................. 
224 

7.2.1. Resursele financiare publice ............................... 224 

7.2.2. Cheltuielile publice ............................................. 232 

7.3. Indicatori utilizați în analiza bugetului public .............. 243 

7.4. Datoria publică – trăsături și indicatori de măsurare 246 

7.5. Studiu privind analiza evoluției datoriei publice în 

România ............................................................................... 254 
  

Bibliografie ......................................................................... 259 
 
  


