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Conferință Antreprenoriat Social



Obiectivul general

✓Integrarea pe piața forței de munca a 

persoanelor din grupuri vulnerabile,

prin crearea unui ecosistem de 

întreprinderi sociale, de tip start-up în 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est

✓Prin înființarea de noi întreprinderi 

sociale în Regiunea Nord-Est are loc o 

vitalizare a mediului de afaceri și o 

dezvoltare extensivă a acestuia



Detalii legate de proiectul “yes4IES”

13.865.817,88 lei
Valoare

Perioada implementării
09.09.2019 – 08.09.2022

Județele vizate

Iași, Suceava, Botoșani, 
Bacău, Neamț, Vaslui



Obiectivele specifice 

✓Promovarea alternativei 
antreprenoriale sociale 

✓Implementarea și monitorizarea a 
22 planuri de afaceri 

✓Dezvoltarea domeniului economiei 
sociale 



Etapa I - Sprijin pentru înființarea de noi
întreprinderi sociale

I.1. Informarea publicului cu privire la actiunile
derulate in cadrul proiectului (09.09.2019 – 08.05.2020)

1. Conceptia, dezvoltarea si derularea continua pe durata proiectului, a 
unei campanii de reclama pe retelele de socializare pentru atragerea si
mentinerea interesului in grupul tinta

2. Organizarea de conferinte in 3 orase din Regiunea Nord-Est prin
invitarea unui/unor antreprenor/i roman(i) de success

3. Publicitate on line pe diferite site-uri

4. Publicitate offline 



I.2. Selectarea grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin organizate

(08.10 2019 – 08.05.2020)

I.3. Derularea unui program de formare antreprenoriala specifica economiei

sociale (09.12.2019 – 08.07.2020)

I.4. Alte activitati de sprijin oferite in vederea infiintarii de intreprinderi

sociale ( 09.03 – 08.08.2020)

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi infiintate in cadrul proiectului

(09.06 – 08.09.2020)

Etapa I - Sprijin pentru înființarea de noi
întreprinderi sociale



Etapa II - Implementarea planurilor de 
afaceri și monitorizarea funcționării
întreprinderilor sociale

II.1. Furnizarea, de către administratorul schemei
pentru entitățile sociale, a servicilor personalizate de 
consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a 
planurilor de afaceri (09.09.2020 – 08.03.2021)

II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării
întreprinderilor ce vor implementa planurile de 
afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
(09.09.2020 – 08.03.2021)

II.3. Decontarea de către administratorul schemei
pentru entitățile economiei sociale a sumelor
aferente implementării planurilor de afaceri selectate
în cadrul proiectului (09.09.2020 – 08.03.2022)



ETAPA III - DEZVOLTAREA DOMENIULUI ECONOMIEI SOCIALE

Monitorizarea afacerilor create
09.02.2022 – 08.09.2022



Informații suplimentare:

www.yes4IES.ro (website-ul oficial al proiectului)

Experții grup țintă: 

Manuela Trușcă

m.trusca@hrs-outsourcing.com

Păun Adrian

a.paun@hrs-outsourcing.com

http://www.yes4ies.ro/
mailto:m.trusca@hrs-outsourcing.com
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