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CSA Orhei

"Calitatea este cel mai
bun plan de afaceri." 

                 John Lasseter



S E P T .  2 0 2 0  |  V O L .  1

The official company newsletter of Portal Tech Co.

 

Programul EBA

TAX Academy

Oportunități de finanțare

Cuprins:

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. 
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CSA Orhei

Pe 23 Noiembrie 2021, European Business
Association Moldova în parteneriat cu cele 6
Business Hub-uri a desfășurat webinarul cu
tematica "Impozit de profit" în cadrul
instruirilor Tax Academy.

La instruire au participat contabilii
Întreprinderilor Mici și Mijlocii din raioanele
Orhei și Telenești, beneficiari ai Centrului de
Suport în Afaceri Orhei.
Formatorii acestui curs au fost Ion Popovici și
Alexandru Șipitca din cadrul Companiei "Ernst
and Young".

Beneficiarii Centrului de Suport în Afaceri Orhei
participă la Instruirile Tax Academy 

Acte legislative pe subiectul Impozitului
de Profit.
Tipurile de cheltuieli (de asigurare, de
reprezentanță, cu dobânzile etc)
Facilități fiscale
Pierderi Fiscale
Achitarea Impozitului în rate.

Principalele subiecte abordate:

La final de webinar experții Ion Popovici și
Alexandru Șipitca au  răspuns la întrebările
participanților referitor la Impozitul de Profit.

Activități CSA Orhei

https://www.facebook.com/eba.moldova.md/?__cft__[0]=AZU-uoyn9NXOx0eqrOFk3UEXgQQ75-k-9Z55egzgsK95Dbahhi77FtEz9eSWeYuS02jczhcM3LSedrDcxqc2Se6NiCN2_TfXw2Ra4sCB8SHG9uD5tI_w7xRFTRr8j_Ix29Xbg40gcDVfl9pBx2_iwAvlnWv8R8vt6TPrTdIDapl-zWGQW_uCm8LlzTf7q4gkLtE&__tn__=kK-R
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Pe 30 Noiembrie 2021, European Business Association Moldova în parteneriat cu cele 6
Business Hub-uri a desfășurat webinarul cu tematica "TVA" în cadrul instruirilor Tax Academy.

La instruire au participat 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, de la Saiph Consulting 
 House.

Beneficiarii Centrului de Suport în Afaceri Orhei
participă la Instruirile Tax Academy 
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Principalele subiecte

abordate:

Subiecții impunerii și
condițiile de
înregistrare;

Înregistrarea
obligatorie;

Înregistrarea
benevolă;

Tipuri de livrări și
condiții specifice de
aferente;

Contracte fixe;

Natura tranzacțiilor.

Activități CSA Orhei

https://www.facebook.com/eba.moldova.md/?__cft__[0]=AZU-uoyn9NXOx0eqrOFk3UEXgQQ75-k-9Z55egzgsK95Dbahhi77FtEz9eSWeYuS02jczhcM3LSedrDcxqc2Se6NiCN2_TfXw2Ra4sCB8SHG9uD5tI_w7xRFTRr8j_Ix29Xbg40gcDVfl9pBx2_iwAvlnWv8R8vt6TPrTdIDapl-zWGQW_uCm8LlzTf7q4gkLtE&__tn__=kK-R
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Atelier Huse Laptop de Piele
Tot mai frecvent întâlnim afaceri mici
de succes pe nișe sau subnișe
traditional acoperite de corporații.

Mediul urban Mediul rural

Pensiune
Turismul a fost și ramâne una din sursele principale de
creștere ale noilor afaceri. Casa bunicilor sau a părinţilor
de la ţară, casa de vacanţă sau propria locuinţă
transformate în pensiuni pot reprezenta o sursă
importantă de câştig cu o investiţie relativ mică. 

Trendul actual se îndreaptă spre huse
personalizate, din materiale de calitate
cu textură și design inovator. Prețurile
sunt pe masură, iar cumpăratorii sunt
pregătiți să scoată din buzunar sume
bunicele pentru un grad ridicat de
personalizare.

CSA Orhei
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Puteţi începe printr-o simplă amenajare a casei bătrâneşti
de la ţară, cu numai câteva sute de euro, bani pe care îi
recuperaţi garantat chiar în primele luni de funcţionare.

Tot mai mulţi turişti străini vor prefera locurile de găzduire
şi mâncărurile oferite de pensiunile turistice sau de
pensiunile agroturistice, pentru că acestea vin să
împlinească dorinţa de a petrece câteva zile liniştite în
mijlocul naturii. 

Idei de afaceri acasă
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Entertainer / Animator copiii

Elsa, Cenusareasa sau Mickey Mouse sunt
persoanje îndrăgite la petrecerile de copii. Ai
nevoie de un costum și multă energie. Pe
lânga costumația de poveste, un animaror
pentru copii este pregătit să organizeze tot
felul de jocuri și cântecele, să modeleze
baloane, etc
Copii iubesc petrecerile și de aceea cererea
pentru organizatori de petreceri este mare,
în special în zonele urbane. Vei învata
bazele, având posibilitatea mai apoi sa te
extinzi spre zonele corporate sau
planificarea nunților.

Pentru tineri Pentru femei 

Deschide un gift shop

Deschiderea unui magazin de cadouri este o
idee bună pentru cei ce pot să lucreze full
time și dispun de capitalul necesar. Ai nevoie
de o locație, trebuie să gasești produsele care
se vând bine și furnizorii pentru acestea. Sau
poți opta pentru un stand la început,
diminuând necesarul investiției.

CSA Orhei
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Idei de afaceri acasă
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Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) ODIMM
 FGC ODIMM este un instrument de suport

antreprenorial, creat și gestionat de Organizația
pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor
Mici și Mijlocii, care are misiunea de a emite
garanții financiare ce garantează creditele
solicitate de Întreprinderile Mici și Mijlocii de la
instituțiile financiare partenere (Băncile
comerciale).

Ce este o Garanție Financiară emisă de
ODIMM? 
 GARANȚIA FINANCIARĂ este un angajament în
formă scrisă față de o bancă comercială
parteneră, asumat de către ODIMM, privind
asigurarea cu gaj suficient a creditelor acordate
Întreprinderilor Mici și Mijlocii conform
Produselor de garantare gestionate.

au un număr mediu anual de salariați
(numărul mediu scriptic al personalului în
perioada de gestiune) de până la 250;
realizează o cifră anuală de afaceri (venituri
din vânzări) de până la 50 de milioane de lei
sau dețin active totale (active imobilizate și
active circulante) de până la 50 de milioane
de lei, conform ultimei situații financiare
aprobate.

Cine poate beneficia de garanții
financiare?
Orice întreprindere micro, mică sau mijlocie.
Se definesc ca fiind întreprinderi mici şi mijlocii
întreprinderile care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:

PRODUS DE GARANTARE - oferta cu condiții
specifice de garantare pentru fiecare tip de
garanție financiară, ce garantează creditele
solicitate de ÎMM-uri de la băncile comerciale și
acoperă de la 50% până la 80% din suma
creditului contractat, cu o valoare de până la 7 mln
lei.

Pentru mai multe detalii accesează
https://bit.ly/3liiAUC
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Oportunități de finanțare

https://www.odimm.md/ro/aplica-acum-fgc#bancii
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 implementarea planurilor de acțiuni de ecologizare privind utilizarea eficientă a
resurselor;
 aplicarea modelelor de producție și consum durabile;
 introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice;
 prevenirea poluării, reducerea și gestionarea deșeurilor;
 prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă, etc.

 ODIMM oferă finanţare nerambursabilă pentru investiţii în economia verde.
 În perioada 𝟐𝟗 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 – 20 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏 este activ un nou 𝐀𝐩𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐢̂𝐧
𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐄𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐈𝐌𝐌.

 Valoarea maximă a grantului este de 𝐩𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐥𝐚 𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐢 𝐥𝐞𝐢;
 Contribuția proprie este de minim 𝟑𝟎%.
 Aplicarea la Grant se face în regim online:
 https://survey.odimm.md/eco/?surveyId=145

 Suportul financiar nerambursabil va fi oferit pentru:

 𝐂𝐮 𝐬𝐮𝐬𝐭̦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐎𝐃𝐈𝐌𝐌 𝐩𝐨𝐭̦𝐢 𝐚𝐯𝐞𝐚 𝐨 𝐚𝐟𝐚𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐜𝐨 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚̆!

𝑷𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕̦𝒊𝒊 𝒔𝒖𝒑𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆:
 https://odimm.md/ro/ecoimm 

Tel: +373 68 301 287;
 Email: ecoimm@odimm.md
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Programul de Ecologizare IMM

https://survey.odimm.md/eco/?surveyId=145&fbclid=IwAR0sIvUW5V5po_bIL2z03p6pkcH8C9QYeXaZPpI0I2fAJ1NLoj3qi40USDs
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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


