
 
Facultatea de 

Finanțe și Contabilitate 
+4-0372-120131  |  fc@rau.ro 

 School of  
Finance and Accounting 
+4-0372-120131  |  fc@rau.ro 

 
 

 
Bd. Expoziției nr.1B, București 012101 sect. 1, Tel: +004-0372.120.101 | Fax: +004-021.318.35.66 

rectorat@rau.ro  |  www.rau.ro 

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FINANȚE ȘI TEHNOLOGII FINANCIARE (FINTECH) 

 

 

 

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ 

Se va alege una dintre temele prezentate mai jos sau similare acestora: 

 Finanțe digitale și finanțe alternative; 

 Rolul și importanța tehnologiilor financiare în cadrul proiectelor de investiții; 

 Finanțele și antreprenoriatul în contextul digitalizării; 

 Provocările actuale ale blockchainului și viitorul acestei tehnologii; 

 Economia colaborativă și instrumente financiare; 

 Servicii bancare și asigurările în contextul tehnologilor digitale; 

 Facilitatori ai inovațiilor tehnologice în domeniul financiar; 

 Economie digitalizată și finanțele verzi; 

 Educația financiară în contextul tehnologiilor financiare digitale; 

 Politici publice privind tehnologiilor financiare digitale și reglementarea finanțelor; 

 Studiul de caz la alegere ( prezentare): Revolut; Alibaba; Aadhaar; Credit Karma; Digibank; FinTech Big 

Trends sau o altă entitate de tip Fintech pe care dvs. o cunoașteți; 

 Blockchain-ul și utilizarea activelor criptografice și a criptomonedelor; 

 Noi tipuri de investiții investiții și alternative de finanțare; 

 Aplicații, produse sau modele de afaceri din industria serviciilor financiare din România; 

 Automatizarea tranzacționării serviciilor bancare și gestionării riscurilor. 

 

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ 

Bibliografia prezentată are caracter orientativ, candidaţii putând utiliza orice materiale bibliografice 

corespunzătoare temei alese și relevante domeniului de masterat pentru care candidează. 

Bibliografia va conţine lucrări de specialitate din literatura naţională şi internaţională, articole și studii 

indexate în BDI precum şi referinţe Internet. 

Bibliografia trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 Lista lucrărilor trebuie ordonată alfabetic, după numele autorilor. Sursele fără autori intra în aceeași 

listă aranjate după titlu. 

 Notaţi numele şi iniţialele tuturor autorilor unei anume lucrări. Utilizaţi semnul (&) în locul cuvântului 

"şi" când enumeraţi mai mulţi autori, de exemplu Smith, C., & Ross, B. 
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 Utilizaţi majuscule numai în cazul primului cuvânt al unui titlu sau subtitlu şi orice la nume propriu care 

face parte din titlu. 

 Utilizaţi abrevieri pentru a desemna numărul paginilor (p. sau pp.) 

Reguli generale pentru citarea lucrărilor online: 

 Adresa de internet: O adresă de internet stabilă trebuie să direcţioneze cititorul cât mai clar cu putinţă 

către lucrarea online citată. Dacă adresa URL nu este stabilă aşa cum este cazul revistelor online cu 

acces doar pentru abonaţi, utilizaţi adresa de internet principală a publicaţiei. 

 Data: Dacă lucrarea citată este o versiune finalizată şi publicată şi datată, precum în cazul unor articole 

din reviste, data apariţiei articolului este suficientă. Totuşi, dacă lucrarea citată nu este datată şi poate 

fi schimbată sau actualizată pe parcurs, aşa cum este cazul unui articol de enciclopedie online, 

includeţi şi data când aţi accesat informaţia citată. 


