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PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectiv tematic 8. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității 

lucrătorilor 
Prioritate de investiții 8.iii. Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 
Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 
Titlu proiect START UP pentru Regiunea Sud-Est 
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105554 

 
 

PLAN DE ASIGURARE A SUSTENABILITĂȚII IDEILOR DE AFACERI 

 
O afacere devine sustenabilă prin folosirea tehnicilor inovative, prin trecerea la 

tehnologii ecologice și prin investiția în viitor. 

 

✅ Acțiuni care vizează profitul 

- Identificarea unor noi tipuri de produse/servicii de calitate superioară (fiabile 

și durabile) ce pot aduce venituri suplimentare; 

- Eficientizarea activităților prin de reducerea costurilor și a pierderilor de 

orice fel; 

- Evaluarea campaniilor de marketing și lansarea unor campanii cu impact mai 

mare decat cel avut până acum; 

- Înscrierea în Grupuri de discuții pe teme de finanțări și antreprenoriat, 

grupuri cu aceeași activitate de afaceri; 

- Urmărirea procesului legislativ atunci când lucrurile sunt ”fierbinți”; 

- Publicitatea și creșterea vizibilității firmei pe rețelele sociale; 

- Diversificarea ofertei de produse și/sau servicii 

- Actualizarea permanentă cu noutățile legislative care influențează 

activitatea firmei 

- Monitorizarea pieței și a concurenței  

- Găsirea unor furnizori noi mai ieftini pentru materiile prime și materialele 

folosite în procesul de producție 

- Organizarea de cursuri de inițiere în domeniul în care antreprenorii activează 

- Accesarea de noi programe cu finanțare europeană 
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✅ Acțiuni care vizează oamenii/comunitatea/societatea 

- Preocuparea pentru sănătatea angajaților (prin asigurări private de sănătate, 

abonamente la săli de sport, informări cu privire la diferite riscuri); 

- Sponsorizarea unor școli și facultăți; 

- Asigurarea unui nivel de salarizare corect pentru atragerea de personal 

calificat și pentru păstrarea lucrătorilor buni; 

- Îmbunătățirea nivelului de educație prin oferirea de cursuri de specializare, 

participarea la simpozioane, congrese etc. 

- Sponsorizarea studentilor sau construirea de scoli 

- Creșterea satisfacției clienților prin produsele și serviciile oferite 

- Realizarea de produse fără efecte nocive asupra sănătăţii clienților  

- Instruirea angajaţilor pe teme de eficienţă energetică 

- Implicarea activă în acțiuni de voluntariat la nivelul comunității 

- Incheierea de protocoale de colaborare cu ONGuri și/sau autoritățile locale 

- Organizarea de campanii de informare pe teme de interes social 

- Promovarea standardelor etice înalte în business 

- Asigurarea unei calităţi ridicate a condiţiilor de muncă a salariaţilor 

- Asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor 

- Protejarea drepturilor salariaţilor 

- Programe pentru prevenirea discriminării angajaţilor 

- Instruirea permanentă a angajaților prin accesarea de programe de instruire 

de perfecționare sau dezvoltare personală a acestora 

- Sprijinirea instituţiilor de caritate 

- Programe de instruire a şomerilor 

- Oferirea de programe de internship pentru tineri  

Scopul unei inițiative antreprenoriale este de a aduce valoare adăugată comunității prin 

însuși obiectul de activitate vizat. Pentru a-și asigura sustenabilitatea, la rândul lui, un 

antreprenor trebuie să implementeze soluții proprii sau dezvoltate de alți antreprenori 

de eficientizare a propriei activități și astfel, prin inovare reală, obține minimizarea 

efectelor negative ale impactului propriei întreprinderi asupra comunității sau mediului.  
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În acest sens, rolul antreprenorului nu este de a minimiza efectele  impactului 

propriei întreprinderi, ci de a crea un impact pozitiv pentru comunitate în ariile 

relevante activității lui. 

 

Pornind de la această premisă, supraviețuirea și dezvoltarea întreprinderii este 

unicul țel de sustenabilitate de urmat. Dacă testul pieței validează viziunea 

antreprenorului, înseamnă că aceasta reprezintă o soluție reală la o problema 

întâlnită în comunitate. Din acest punct supraviețuirea depinde de viziunea 

antreprenorului, de măsurile identificate și de agilitatea companiei. 

 

Înţelegerea şi aplicarea conceptelor sustenabilităţii devine o necesitate într-o lume 

care încearcă să facă faţă presiunilor demografice, degradării mediului natural, 

împuţinării resurselor disponbile sau instabilităţii pieţelor financiare. 

 

 

Informaţii suplimentare asupra proiectului se pot obţine accesând 
website-ul proiectului: www.info-jobs.ro și pagina de facebook: 
www.facebook.com/startupregiuneasudest . 

Elaborat de: 

Mircea Adina Cristina – Manager proiect 


