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„Dacă muncești doar pentru
bani, nu vei reuși niciodată,
însă dacă îți place ceea ce
faci și pui mereu clientul pe
primul loc, succesul ți-e
garantat.” 
Ray Kroc
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Vă urează Sărbători fericite
 

Un An Nou plin de prosperiate  și succes
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Sistemul Taxelor Locale
Legislația aplicabilă și factorii de decizie în
stbilirea taxelor
Stabilirea cotelor taxelor
Calculul, declararea și achitarea taxelor
locale.
Stabilirea cotelor taxelor

Pe data de 2 Decembrie 2021, European
Business Association Moldova în parteneriat
cu cele 6 Business Hub-uri a desfășurat
webinarul cu tematica "Taxe Locale.
Particularitățile administrării și aplicării" în
cadrul instruirilor Tax Academy. 
La instruire au participă contabilii
Întreprinderilor Mici și Mijlocii din raioanele
Orhei și Telenești, beneficiari ai Centrului de
Suport în Afaceri Orhei.
Formatorii acestui curs au fost Nicolae Crețu
și Tatiana Stavinschi din cadrul Companiei
"Saiph Consulting House".
Principalele subiecte abordate:

Acest curs a fost realizat cu suportul financiar
al Uniunii Europene și cofinanțat de Suedia
prin intermediul Fundației Est Europene în
cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie
la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă
a țării”

Beneficiarii Centrului de Suport în Afaceri Orhei
participă la Instruirile Tax Academy 
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Pe 7 Decembrie, s-a desfășurat a patra
sesiune din cadrul instruirilor Tax Academy:
"Impozitarea nerezidenților".

Speakerii acestei sesiuni, au fost: Alexandru
Sipitca, Tax Senior Manager, EY Moldova și
Ion Popovici, Tax Senior, EY Moldova.

Cursurile sunt orientate pentru
reprezentanții Departamentelor de
Contabilitate Juniori, iar conținutul se
orientează pe aspecte practice
(documente/dări de seamă/calcularea și
achitarea impozitelor) cu studii de caz,
urmate de exemple concrete. 

La instruire au participat contabilii
Întreprinderilor Mici și Mijlocii din raioanele
Orhei și Telenești, beneficiari ai Centrului de
Suport în Afaceri Orhei.

Această Academie este implimentată cu
suportul financiar al Uniunii Europene și
cofinanțată de Suedia prin intermediul
Fundației Est Europene, în cadrul
Proiectului "Societatea Civilă contribuie la
dezvoltarea economică incluzivă și duabilă
în Republica Moldova"

Aplicarea Tratatelor de evitare a dublei
impuneri,
Impozitarea veniturilor conform Convenției
Model (OCDE).
Mecanismul impunerii la sursa de plată

Principalele subiecte abordate:
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Idei de afaceri acasă

Mediul urban

Deschide-ți o afacere cu accesorii pentru

petreceri.

În ultima vreme, petrecerile organizate cu

diferite ocazii, cum ar fi nunta, botezul,

petrecerea burlacitelor sau zile de naștere, au în

componența lor o mulțime de accesorii.

De aceea, îți poți face o afacere prin care să

vinzi online baloane cu sau fără heliu,

bannere, lumânări, lampioane și alte

produse tematice.

Resurse principale de care ai nevoie: magazin

online, conturi de social media, materiale și

accesorii, ambalaje, spațiu de depozitare.

Buget necesar pentru început: 1000-5000

euro.

 Atelier de tâmplărie

Un bun tâmplar își poate întemeia cu

ușurință un atelier într-o zonă rurală.

Investiția necesară este una mică, iar

venitul este destul de mare în cazul în care,

antreprenorul se focusează pe producerea

de mobilă. Localizarea unui atelier de

tâmplărie în apropierea unei păduri

reprezintă un avantaj important pentru

buna funcționare a acestuia. Având

aproape materia primă necesară, costurile

alocate procurării și transportării acesteia

se reduc semnificativ. (Sursa

https://bit.ly/31Jfja0)

Mediul rural
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"Ideea de afaceri";
 "Dezvoltarea produsului"; 
"Strategia de marketing"; 
"Negocieri și vânzări eficiente"; 
"Planificarea și gestiunea financiară a afaceri";
 "Finanțarea afacerii".

CSA Orhei organizează cursul Start-up “De la idee la business plan”. 
Cursul este adresat antreprenorii începători sau antreprenorii care deja activează în
raioanele Orhei și Telenești și care sunt interesați de lansarea unei afaceri, ajustarea sau
extinderea afacerii existente sau dezvoltarea propriilor competențe în ale antreprenoriatului.

Cursul dat va fi compus din șapte instruiri cu subiectele: 

La solicitare beneficiarii vor primi ore de coaching individual (ghidare pentru a atinge
performanța în afaceri/ ajustarea business planului propriei afaceri).
În ultimii 2 ani, circa 248 de persoane au beneficiat de cele 24 instruiri Startut up.

Termenul limită de aplicare la program este 13 ianuarie 2022!!!!

CSA Orhei

Contacte: Elena Lupan, director de proiect 
Telefon: 069376012
Email: elle.lupan@gmail.com 

Angela Gladei, Președinte
Asociației Femeilor
Antreprenoare din Moldova,
Fondator și ManagingPartner
la Business Development
Capital.

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia aparține A.O. Agenția

Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene. 

Pentru înscriere completați formularul:
 https://forms.gle/Hc8KT82EUZ6mP3dv
7

Tatina Arcan, Consultant
asociat, Coordonator
proiecte, Business
Development Capital, BDC
Creative.

Formatorii acestui curs sunt: 

Anunț!
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Afaceri locale 

CSA Orhei sprijină antreprenorii locali. Vă invităm să o cunoașteți pe Elena Stelea, cea
care dă viață papușilor hand-made. Elena confecționeză papuși din stofe de calitate,
personalizate, autentice și unice. Fiecare detaliu este creat cu multă răbdare, dragoste,
pasiune și dedicație.  

Recent Elena a pariticipat la  Concursul Mărcilor Recunoscute Notorium Trademark
Awards, unde a câștigat locul I marcă recunoscută Notorium la categoria Jocuri/Jucării

Salutare, sunt Elena fondatoarea Atelierului Hellen Art. 
Î1: Când și cum ți-a venit prima idee de afacere?
Elena: Încă din copilărie, mi-a plăcut să creez lucruri
frumoase cu propriile mâini. Dar activam într-un domeniul
cu totul diferit, cel financiar-bancar. Maternitatea a creat
acel moment în care am înțeles că lucrurile hand-made mă
relaxau. Am doi băieței, într-o zi băiatul mai mare a venit
cu ideea de a crea o păpușă cadou pentru cineva apropiat,
astfel am încercat, am reușit și am dat frâu liber
imaginației.
Î2. Care au fost primii pași în a comercializa afacerea?
Elena: Primii pași au fost atunci când au început să apară
solicitări.
Î3. Care etapă e cea mai complicată atunci când vrei să
lansezi și să menții o afacere?
Elena: Etapa cea mai complicată este atunci când nu
cunoști sau nu ești sigur dacă dorești să începi o afacere.
Să menții o afacere este și mai complicat, însă prin muncă,
cunoștințe, idei bune și multă dorință toate se organizează
treptat.
Î.4. Cum reușești să fidelizezi clienții?
Elena: Clienții sunt cei mai importanți, loialitatea lor este
neprețuită. Să câștigi încrederea cuiva poate fi o misiune
grea. Faptul că creez păpușile cu multă dragoste și
căldură, din stofe de calitate și cu multă grijă se transmite
clienților într-o oarecare măsură. Desigur diversificarea și
faptul că pot oferi și alte produse (de diferite marimi,
culori, ajustate după gusturile clientului, personalizate)
poate fideliza clienții. Un produs de calitate rămâne în
inima clientului, astfel el este mulțumit, poate să revină și
chiar te recomande.
Î.5. Ce planuri ai pentru viitorul apropiat?
 Elena: La moment, nu este ușor să-mi fac planuri de
viitor, am să muncesc mai departe, voi încerca să
progresez, îmi place ceea ce fac, însă procesul de creație
nu poți să îl prognozezi. Este un domeniu greu de prezis.
Î6. Activitatea personală în social media te-a ajutat ca
antreprenor? Care a fost canalul cel mai eficient?
 Elena: Într-adevăr, astăzi rețelele de socializare ajută mult
la promovarea afacerii. Pe mine în special m-a ajutat
Facebook, acolo m-au cunoscut mai mulți oameni

Î.7. Cele mai importante 3 activități ale unui
antreprenor?
 Elena: Sunt multe activități pe care trebuie să le facă un
antreprenor. Activitățile primordiale sunt: studiul,
instruirea, perfecționare continuă. 
Î.8. Cheia succesului în câteva fraze?
 Elena: Cred că pasiunea pentru ceea faci poate să-ți aducă
succes. Desigur reușita necesită multă cunoaștere, muncă,
răbdare, simplitate și o doză enormă de motivație.
Î.9. Educația antreprenorială, cât de importantă este ea
și, în general, antreprenorii din Moldova au de unde o
primi?
Elena: Educația antreprenorială este indispensabilă, mai
ales când deții o afacere. Deseori, lipsa cunoștințelor
antreprenoriale ne insuflă o oarecare nesiguranță, în
special începătorii renunță din această cauză. Atunci când
deții cunoștințe ești puternic, poți lua o decizie sigură. În
mod cert sunt multe surse de informare, însă antreprenorii
din Moldova sunt atât de ocupați să facă multe lucruri într-
o afacere, încât nu au timp pentru o educație
antreprenorială. Cu toate acestea, educația antreprenorială
este primul și cel mai important aspect. Personal, mereu
studiez, mă actualizez, particip la seminarii online, citesc,
fac cursuri , recent m-am înscris la un curs de broderie.
Deși am o afacere lansată și clienți fideli, intenționez să
particip la cursul Start up, organizat de Centru de Suport în
Afaceri Orhei. Mi-aș dori să-mi extind afacerea, să-mi
diversific produsele, să-mi elaborez un business plan de
dezvoltare. Îmi doresc să cunosc persoane noi, de la care să
preiau noi idei, și de ce nu, să cunosc noi clienți. 
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𝐎𝐃𝐈𝐌𝐌 oferă tot mai multe oportunități
pentru cei care vor să revină acasă.
 Astfel, sunt recepționate în regim continuu
cereri de înscriere la 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐀𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐚
𝐑𝐞𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐢̂𝐧 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐞“𝐏𝐀𝐑𝐄 𝟏+𝟏”.
Programul este destinat lucrătorilor migranţi
şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care
doresc să investească în lansarea şi/sau
dezvoltarea unei afaceri proprii.
Beneficiarii pot obținere finanțare
nerambursabile de până la 250 mii lei. 
Programul PARE 1+1 prevede 4 componente:
COMPONENTA I – „Informare şi comunicare”
COMPONENTA II – „Instruire şi suport
antreprenorial”
COMPONENTA III – „Finanţarea
afacerilor/Regula 1+1”
COMPONENTA IV – “Monitorizare, post-
finanţare şi evaluare a Programului”.

Pentru mail multe detalii accesează:

      https://bit.ly/3kmZj3O

Oportunități de finanțare

 Programul de atragere a Remitențelor PARE 1+1
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