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1. Particularităţi privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor sociale. Studiu de caz: 

întreprinderea socială X 

2. Mecanismele de finanţare a întreprinderilor sociale. Studiu de caz: întreprinderea socială X 

3. Analiza comparativă a întreprinderilor sociale de inserţie în statele din Uniunea Europeană: Statul 

X vs. Statul Y 

4. Particularităţi ale procesului de planificare strategică în întreprinderea socială X 

5. Analiza comparativă a două modele europene de economie socială: Statul X vs. Statul Y. 

Propuneri de transfer de know-how pentru economia socială din România 

6. Recunoaşterea şi susţinerea sectorului terţiar în statele Uniunii Europene: Statul X vs. Statul Y. 

Facilităţi oferite întreprinderilor sociale 

7. Problemele sociale ale grupurilor vulnerabile. Studiu de caz: grupul vulnerabil X 

8. Analiza determinanţilor ocupării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii din România. Studiu de 

caz: grupul vulnerabil X 

9. Analiza calităţii vieţii grupurilor vulnerabile din România. Studiu de caz: grupul vulnerabil X din 

comunitatea Y 

10. Analiza impactului social al afacerii sociale X pentru comunitatea Y 

11. Măsuri de stimulare a antreprenoriatului social în cadrul comunei X/oraşului Y/municipiului Z 

12. Analiza impactului afacerilor sociale asupra economiei locale din comunitatea X 

13. Rolul proiectelor de responsabilitate socială corporatistă în dezvoltarea afacerilor/serviciilor 

sociale din România. Studiu de caz: Compania X. 

14. Rolul capitalului social în dezvoltarea proiectelor de inovaţie socială la nivel comunitar. Studiu 

de caz: comunitatea locală X 

15. Procedura de înfiinţare a întreprinderilor sociale: analiza comparativă dintre Statul X şi Statul Y. 

16. Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii sociale X 

17. Dimensiunea participativă a planificării strategice. Rolul şi contribuţia stakeholderilor în 

procesul de planificare strategică din comunitatea X sau din instituţia publică Y 

18. Procesul de planificare strategică la nivel local sau regional. Studiu de caz: comunitatea X sau 

instituţia publică Y 

19. Procesul de planificare strategică la nivel central. Studiu de caz: guvernul statului X, ministerul 

Y sau agenţia guvernamentală Z 

20. Analiza comparativă a planificării strategice în sectorul public şi privat din România 

21. Analiza comparativă a planificării strategice la nivel local: Statul X vs. Statul Y 

22. Analiza comparativă a planificării strategice la nivel central: Statul X vs. Statul Y 

23. Particularităţi ale procesului de planificare strategică la nivelul comunităţilor locale. Studiu de 

caz: comunitatea X 

24. Evaluarea strategiei de dezvoltare a judeţului X, municipiul Y, comuniei Z etc. 

25. Evaluarea implementării unei strategii din perspectiva unuia dintre stakeholderii implicaţi, la 

alegere 

26. Evaluarea capacităţii de gândire strategică a managerilor publici din România. Studiu de caz: 

instituţia X 

27. Elaborarea strategiei de dezvoltare instituţională pentru primăria X, instituţia prefectului Y, 

consiliul judeţean Z etc. 

28. Elaborarea strategiei de dezvoltare instituţională pentru ministerul X, agenţia guvernamentală Y, 

serviciul deconcentrat Z etc. 

29. Orice altă propunere din partea studentului, care se încadrează în tematica disciplinelor 

Managementul întreprinderilor sociale sau Elemente de planificare strategică în instituţiile publice. 


