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Structura planului de afaceri 
şi egalitatea de şanse, gen, inovare socială şi nediscriminare



ANALIZA 
NEVOILOR

Luaţi în considerare nevoile specifice ale tipurilor

de beneficiari care vor utiliza infrastructura

reabilitată/ modernizată/ dezvoltată/echipată
(femei/bărbaţi, persoane de etnie rromă, persoane

cu dizabilităţi, etc.)

Decideţi ce fel de informaţii trebuie colectate cu

privire la grupurile ţintă şi alegeţi o gamă cât mai

variată de surse de informare - ONG-uri, grupuri de

interese, autorităţi publice

Folosiţi informaţii/ studii/ date statistice despre

piaţa muncii la nivel local/ regional/ naţional pentru

a evalua posibilul impact pe care îl va avea

proiectul asupra grupurilor ţintă – amplifică,

menţine sau reduce inegalităţile?

Consultaţi ONG-urile şi grupurile relevante pentru a

prioritiza nevoile grupului ţintă. 



STABILIREA 
OBIECTIVELOR

Stabiliti-vă obiective cu privire la egalitatea de

şanse şi nediscriminare 

Este bine ştiut dacă un antreprenor are un spirit

inovator. Tocmai de aceea orice antreprenor ar

trebui să includă în planul afacerii şi orbiective de

inovare socială. 

NU UITAŢI: 
Stabiliţi dacă obiectivele referitoare la  egalitatea

de şanse şi nediscriminarea, pe care vi le propuneţi
sunt SMART: 

o Specifice

o Măsurabile

o Realizabile

o Realiste

o Delimitate în timp



ANALIZA 
CONCURENŢILOR 
ŞI 
AVANTAJUL 
COMPETIŢIONAL

În analiza concurenţilor este bine să observi dacă
concurenţii tăi, direcţi sau indirecţi, implementează
măsuri de egalitate de şanse, nediscriminare,

inovare socială, implicare în viaţa comunităţii etc.

Analizează dacă masurile pe care tu doreşti să le

implementezi în acest domeniu sunt importante sau

nu pentru clienţi.

Stabileşte ce impact au aceste măsuri în rândul

concurenţilor.

Consultaţi ONG-urile şi grupurile relevante pentru a

prioritiza nevoile grupului ţintă. 



ANALIZA 
SWOT 

Analizează percepţia pieţei despre măsurile de

egalitate de şanse şi nediscriminare

Stabileşte dacă toate aceste măsuri sunt Puncte

tari sau Puncte slabe ale afacerii tale.

Dacă nu ai implementate sau planificate astfel de

măsuri analizează dacă implementarea lor în

afacerea ta ar fi o Oportunitate sau nu. 



PLANUL DE 
ACŢIUNI

Inseraţi elemente de egalitate de şanse, inovare 

socială şi nediscriminare în descrierea activităţii de 

achiziţii

Inseraţi măsuri de egalitate de şanse în politica de 

resurse umane

Specificaţi măsuri concrete de nediscriminare în 

politica de promovare

Asiguraţi-vă că activităţile incluse în planul de 

faceri sunt în conformitate cu reglementările şi 

legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi nediscriminarea. 



IMPLICAREA 
GRUPURILOR 

ŢINTĂ 

Luaţi în considerare dialogul şi implicarea reală a 

grupurilor ţintă la elaborarea planului de afaceri

Explicaţi ce îşi propune să facă proiectul (nu 

presupuneţi că ştiţi care sunt nevoile) şi fiţi 
deschişi şi flexibili la opiniile membrilor grupurilor 

dezavantajate în legătură cu aspectele pe care ei le 

consideră importante şi despre cum pot fi acestea 

integrate în proiectul dvs.

Identificaţi acele aspecte legate de egalitatea de 
şanse şi nediscriminare care va asigură o imagine 

pozitivă în rândul grupului ţintă

Asiguraţi-vă încă din etapa de elaborare a planului 

de afaceri că identificaţi toate măsurile de egalitate 

de şanse şi nediscriminare care pot afecta accesul 

grupului ţintă la produsul/serviciul dvs.



CONTACT 
www.afacerinordest.com



Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/ 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene

sau a Guvernului României.

VĂ MULŢUMESC!


