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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

Teza de doctorat „Metode și modele de analiză și măsurare a riscurilor financiar-

bancare” reprezintă un studiu al contextului extrem de dinamic privind gestionarea riscurilor 

în cadrul instituțiilor financiar-bancare în condițiile evoluției recente a economiei mondiale. 

Lucrarea își propune să ofere o imagine de ansamblu a vastului domeniu al 

administrării/gestionării riscurilor în instituții financiar-bancare, prin care s-a avut în vedere 

scoaterea în evidență a conceptul specific de risc în activitatea financiar-bancară, iar pe de altă 

parte își propune să evidențieze provocările esențiale care se referă la identificarea, 

măsurarea, anticiparea și diminuarea riscului din domeniul bancar, pentru a găsi metodele și 

modelele prin care aceasta activitate deosebit de importanta să fie analizată și gestionată. 

Structura tezei de doctorat urmărește prezentarea modului de organizare a 

principalelor elemente privind riscul în instituțiile financiar-bancare, pornind de la 

considerații generale privind gestionarea riscurilor, apoi noțiuni generale privind modelarea 

riscului în activitatea financiar-bancară, urmat de prezentarea unor aspecte specifice în cea ce 

privește gestionarea riscurilor semnificative în activitatea financiar-bancară, și nu în ultimul 

rând oferă o privire de ansamblu asupra cadrul de reglementare a activității financiar bancare 

din perspectiva gestionarii riscurilor din România. Teza se încheie prin evidențierea 

aspectelor practice în cea ce privește administrarea riscurilor specific bancare în cadrul OTP 

Bank Romania S.A. cu sublinierea practicilor cotidiene pe care această bancă le aplică, și la 

urmă formularea unor concluzii referitoare la conceptul de big-data și rolul crescând al 

informațiilor .  

Elemente prezentate în lucrare acoperă domeniile abordate în cadrul activității de 

cercetare doctorală, care în primul rând s-a bazat pe studierea unei bibliografii științifice 

cuprinzătoare, dar și pe practicile curente a unor bănci care operează atât în România cât și pe 

celelalte piețe europene. 
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ABSTRACT OF THE DOCTORAL THESIS 

 

The doctoral thesis “Methods and models of analysis and measurement of the 

financial-banking risks” represent a study of the extremely dynamic context of the risk 

management within the financial-banking institutions within the context of the recent global 

economic evolution. The paper proposes to provide an overview of the vast field related to the 

administration of the risks within financial-banking institutions, by taking into account the 

specific concept of risk within the financial-banking institutions, and on the other hand it 

proposes to highlight the main challenges related to the identifying, measurement forecast and 

reducing the risks within the banking industry, in order to find methods and models that this 

important field can be analysed and managed. 

The structure of the thesis presents the way how the main elements of the risks are 

organised within financial-banking institutions, starting with presenting the general 

considerations concerning risk management practices, after that general notions concerning 

the risk management models used in the financial-banking institutions, followed by presenting 

the main aspects related to the management of the significant risk within the financial-banking 

industry, and finally offer an overview of the regulatory framework related to the banking 

activity supervision from the perspective of Romania. The final part of the paper highlights 

practical aspects related to the management of the specific banking-risks within OTP Bank 

Romania S.A., and emphasis the current practices applied by this bank and finally presenting 

specific conclusions related to use of big data concept and the increasing role of information. 

The elements presented within the paper covers the main areas studied within the 

doctoral research, which was mainly based on study of a waste literature, and also observing 

the current practices of some banks that are operate within the Romanian market and also on 

the European ones. 

 


