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TEMA DE CONTROL  1 
În vederea elaborării temei 1 de control, studenții vor trebui să își aleagă una din următoarele 
teme, urmărind să nu se suprapună cu ceilalți colegi, astfel încât toate cele 35 de teme să fie 
luate de către studenți. Important este ca aceste teme să fie realizate în echipe de câte 2 studenți. 

1. Economia circulară și măsurile de trecere la acest tip de economie 
2. Gestionarea deșeurilor 
3. Schimbările climatice prin prisma emisiilor de gaze cu efect de seră 
4. Menținerea și refacerea ecosistemelor și a serviciilor ecosistemice 
5. Estimarea capitalului natural la nivel european și național 
6. Protejarea solului  
7. Protecția mediului marin 
8. Calitatea aerului  
9. Emisiile industriale 
10. Zgomotul ambiant și efectele acestuia  
11. Calitatea și gestionarea apei 
12. Produsele chimice – efecte pozitive și negative asupra mediului 
13. Politici ecologice pentru mediul urban 
14. Impozitarea ecologică și subvențiile dăunătoare mediului 
15. Achizițiile publice verzi 
16. Finanțările și investițiile de mediu 
17. Cei trei piloni ai Convenției de la Aarhus 
18. Asigurarea conformării cu legislația de mediu 
19. Eficacitatea administrațiilor de mediu 
20. Acorduri internaționale de mediu 
21. Dezvoltarea durabilă și punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU 
22. Programele de Acţiune pentru Mediu la nivelul UE 
23. Instrumente de aplicare a politicii de mediu 
24. Strategiile politicii de mediu 
25. Evoluția politicilor de mediu din România 
26. Cadrul instituțional de mediu(organizațiile de mediu la nivel global, internațional/național, regional, european) 

27. Prezentarea organismelor instituționalizate de mediu din România 
28. Monitoring-ul de mediu 
29. Radioactivitatea mediului 
30. Răspunderea de mediu 
31. Mediul – factor economic / Dimensiunea economică a mediului 
32. Principalii factori de risc privind mediul înconjurător din România 
33. Politica firmei în domeniul calității mediului 
34. Măsuri de creștere a responsabilității față de mediu 
35. Eco-inovarea în creșterea competitivității  
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În vederea elaborării temei 2 de control, studenții vor trebui să își aleagă de pe Bursa de Valori 
București, căte un Raport anual de sustenabilitate ale unei companii (de urmărit firmele din 
categoria premium, care au un numar mai mare de 500 de angajați) și să prezinte principalele 
aspecte prezentate în aceste Rapoarte de sustenabilitate (în special a se prezenta aspecte legate 
de politica socială și de mediu a acestor companii). Important este ca studiul și prezentarea 
acestor Rapoarte de sustenabilitate să fie realizate tot în echipe de câte 2 studenți (aceeași 
studenți care au elaborat împreună Tema nr. 1 de control), iar companiile alese să nu se 
suprapună decât în limita a două companii. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTRUCȚIUNI PENTRU ELABORAREA TEMELOR DE CONTROL 

 
TITLUL TEMEI DE CONTROL 

 
Autorii temei de control 

Se va preciza: numele și prenumele studentului, universitatea, facultatea, specializarea, anul și grupa. 
 
Abstract: 
Rezumatul se va scrie după autori, lăsând un rând liber înainte; trebuie să cuprindă informații suficiente 

pentru ca cititorii să poată aprecia natura și semnificația subiectului, dar și concluziile temei. Rezumatul nu este o 
introducere, acesta prezintă o sinteză a ceea ce este prezentat în extenso în lucrare. Rezumatul se va scrie cu Times 
New Roman, caracter 10, italic, justify. Este necesar ca el să aibă un număr de 50-200 de cuvinte, spațiate la un rând.  
 

Cuvinte-cheie: Selectați 5-6 cuvinte cheie (cuvinte sau expresii) care surprind esența lucrării. Enumerați acești 
termeni în ordinea descrescătoare a importanței lor. Aceștia se vor scrie cu Times New Roman, caracter 10, la un rând 
liber după rezumat. 

 
Clasificarea JEL: Se va trece unul sau mai multe coduri JEL, în care lucrarea poate fi inclusă din perspectiva 

subiectului abordat. Lista cu coduri o găsiți la adresa: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php   
 

 
1. INTRODUCERE 

 
Pentru introducere, formulați scopul lucrării, motivația temei alese și explicați pe scurt 

modul de abordare și argumentele necesare. Înainte de introducere se lasă 2 rânduri libere.  
 
2. PREGĂTIREA ȘI FORMATAREA TEMEI 
Este recomandabil ca lucrarea realizata să fie bine structurata astfel încât să asigure 

claritatea conținutului precum și esența temei tratate. Respectați condițiile de redactare propuse.  
 

2.1. CONȚINUTUL TEMELOR DE CONTROL 
Organizați corpul lucrării utilizând titluri și subtitluri pentru a accentua atât conținutul cât și 

claritatea acesteia. Titlurile și subtitlurile se vor scrie cu litere mari, 12, bold, aliniate la stânga. Se 
va lăsa un rând liber înainte și unul după. Trebuie avute în vedere următoarele:  

 terminologia recunoscută a domeniului pentru a descrie orice subiecte sau proceduri 
experimentale folosite pentru colectarea și analiza datelor;  

 includerea metodelor detaliate, astfel încât cititorii să poată urmări prezentarea 
materialului;  

 formularea rezultatelor în mod clar și succint;  
 evidențierea rezultatelor cercetării și impactul acestora, atât global cât și specific. 

Textul lucrării se va scrie cu Times New Roman, caracter 12, spațiat la un rând. Tabelele și 
figurile să fie dimensionate și plasate în corpul lucrării așa cum doresc autorii să apară în revistă. 
Trebuie avut grijă ca acestea să se încadreze pe o singură pagină. Conținutul lor se va scrie cu 
Times New Roman, caracter 10, iar titlul coloanelor tabelelor se va scrie cu Times New Roman, 
caracter 10, bold. 

Titlul și numărul tabelelor vor fi poziționate deasupra acestora, iar titlul și numărul figurilor, 
sub acestea. Atunci când este cazul se va menționa și sursa. Numărul tabelelor și figurilor va fi 
amplasat în corpul textului, într-o paranteză, acolo unde se fac referiri la ele, de exemplu: (Figura 
nr. 1); (Tabelul nr. 1). 



Explicați abrevierile și acronimele prima dată când apar în corpul textului, chiar dacă au fost 
definite în rezumat. Se vor folosi note de subsol pentru a indica sursa informațiilor. 
 

2.2. PRECIZĂRI IMPORTANTE 
 
 Temele de control trebuie să aibă 6-10 pagini, pe formatul A4, marginile stânga, dreapta, 

sus, jos: 2 cm. 
 Lucrările trebuie să fie formatate în Word cu extensia doc sau docx.  
 Numerotați paginile la sfârșitul paginii pe mijloc. 
 
3. CONCLUZII 

 
Concluziile pot recapitula punctele principale ale lucrării, dar nu trebuie sa reproducă 

rezumatul. Ele pot cuprinde aspecte legate de importanța lucrării sau pot oferi sugestii referitoare la 
aplicații ale acesteia sau direcții de extindere a cercetărilor. 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

Lista bibliografică, de la sfârșitul lucrării, se va scrie în ordine alfabetică, după numele 
autorului, numerotându-se. Când anumite studii, lucrări, articole sunt publicate în volum, atunci se 
va menționa numărul acestuia și paginile.  

Observație: Lista de bibliografie trebuie să cuprindă doar lucrările la care s-a făcut referire 
în text. 

 
 
Notă! Lucrările vor fi trimise pe adresa de e-mail: cameliam@seap.usv.ro sau 

cameliamihalciuc@yahoo.com, conform datelor precizate în Calendarul disciplinei. 
 


