RePatriot – Atena
24 iunie 2017

RePatriot – Atena, 24 iunie 2017

1. Cum se înfiinţează o firmă în România?
2. Ce impozite plătesc în România?
3. Ce impozite plătesc pentru salariaţi?
4. Linii de finanţare pentru Start-Up-uri
5. HG 807/2014 - stimularea investiţiilor cu impact major în economie
6. Proiectul Restart Home

1. Cum se înfiinţează o firmă în
România?
Pentru a înfiinţa o societate în România trebuie să urmezi următorii paşi:
1. Stabilirea asociaţilor şi a administratorilor societăţii – fiecare dintre ei va da o declaraţie la notar
1. Asociat unic
2. 2, 3, 4 sau mai mulţi asociaţi
3. 1, 2, 3 sau mai mulţi administratori
4. Asociatul unic poate fi şi administrator, şi angajat daca se doreşte
2. Denumirea firmei - minim 3 denumiri de firmă - se verifică de Registrul Comerţului
3. Sediu social
1. Apartament sau casă
2. Se încheie contract de închiriere sau de comodat cu proprietarul imobilului
4.

Domeniul de activitate
1. Din nomenclatorul codurilor CAEN se alege atât codul CAEN principal al societăţii cât şi cele secundare
2. Se pot selecta mai multe coduri CAEN secundare

1. Cum se înfiinţează o firmă în
România?
5. Capitalul social - minim 200 lei, se depune la bancă
6. Întocmirea actului constitutiv pe baza informaţiilor de mai sus.
7. Se recomandă întocmirea dosarului complet de către un jurist/avocat, pentru a beneficia şi de consultanţă în acest sens
8. Termen de înfiinţare - maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului la ONRC

2. Ce impozite plătesc în
România?
În funcție de veniturile totale, firmele din România se împart în urmatoarele categorii de plătitori de impozit:
1. Impozitul pe profit: se aplică o impozitare de 16% din profitul companiei în condițiile în care firma depașește:
1. o cifră de afaceri ( venituri ) de 500.000 de euro

2. capitalul social al acesteia este de peste 45.000 lei.
2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor: se aplică la veniturile firmei și este în cotă de:
1. 3% în cazul în care societatea nu are angajați
2. 1% dacă firma are cel puțin un angajat full time.
Prin angajat full time se întelege un angajat cu 8 ore/zi sau 2 angajaţi cu câte 4 ore/zi, sau mai mulţi angajaţi a căror norme zilnice de

lucru să cumuleze cel puţin 8 ore/zi.
3. Impozit specific (doar pentru cei care desfăsoară activități în turism sau alimentație publică): se calculează prin formule
diferențiate pe categorii de activități desfășurate; Microîntreprinderile nu plătesc impozit specific

2. Ce impozite plătesc în
România?
Ca o recapitulare și simplificare, dacă sunteți microîntrepindere aveți două opțiuni:

să plătiți impozitul pe venit – 3% fără angajați sau 1% dacă firma are angajaţi

sau
să plătiți impozitul pe profit – 16%.

Dacă nu sunteți microîntreprindere nu aveți decât opțiunea de a plăti impozitul pe profit (16%).

2. Ce impozite plătesc în
România?
Argumente impozit micro:

Argumente impozit pe profit:

Pro:
•
simplitatea calculării impozitului pe micro;
•
impozite mai mici plătite statului;
neimpozitarea veniturilor din subvenţii.

Pro:
•
plata impozitului la valoarea reală a profitabilității firmei;
•
permite deducere pierderilor fiscale din anii anteriori;
•
scutirea impozitului pe profit reinvestit.

Contra:
•
imposibilitatea recuperării costului investiției;
•
impozitul se plătește chiar și în condiții de
neprofitabilitate;

Contra
•
posibilitatea apariției erorilor în calcul, gradul de
complexitate fiind mai ridicat;

2. Ce impozite plătesc în
România?
Comparaţie privind impozitele plătite de o societate care aplică sistemul de impozitare micro, în condiţiile în care aceasta are
angajată cu contract individudal de muncă un salariat cu normă întreagă (poate fi şi administratorul societăţii) v.s. o societate fără
salariaţi.

CHELTUIELI
lunare
Cifra de afaceri
Cheltuieli
Salariul minim
Contributii sociale angajat
Contributii sociale angajator
Total cheltuieli
Impozit micro
Profit net
Impozit dividende
Contributii dividende

anuale

1%

Impozit Micro
3%

454.110,00 RON
10.000,00 RON
1.450,00 RON
385,00 RON
333,00 RON

5,00%
5,50%
Total impozite platite

120.000,00 RON
17.400,00 RON
4.620,00 RON
3.996,00 RON

120.000,00 RON
17.400,00 RON
4.620,00 RON
3.996,00 RON
141.396,00 RON
4.541,10 RON
308.172,90 RON
15.408,65 RON
- RON
28.565,75 RON

120.000,00 RON
- RON
- RON
- RON
120.000,00 RON
13.623,30 RON
320.486,70 RON
16.024,34 RON
17.626,77 RON
47.274,40 RON

În conformitate cu legislaţia actuală, persoanele care sunt angajate cu normă întreagă, beneficiază de scutire la plata contribuţiei la
sănătate pentru dividendele primite.

PFA vs SRL profit vs SRL micro
Persoana fizica autorizata
2017
Total Venit/Profit impozabil (fara cheltuieli
salariale)
Contributia la sanatate 5,5%
Contributia la pensie 10,5%
OPTIONAL: Cheltuieli cu salariile nete (estimarea
este pentru un salariu de cca. 1.500 lei/luna suma
neta)
Cheltuieli cu taxe salariale (angajat si angajator)
Profit/venit impozabil (estimare)
Impozit pe profit/venit
Profit/venit net
Impozit pe dividende 5%
Dividende nete
Total taxe
Venit net
Procent taxare la venit net
Procent taxare la venit brut

SRL impozit pe profit
Cu 1 angajat

60.000,00
3.300,00
6.300,00

50.400,00
8.064,00

17.664,00
42.336,00
41,72
29,44

60.000,00

1.500,00
1.075,00
57.425,00
9.188,00
48.237,00
2.411,85
45.825,15
12.674,85
47.325,15
26,78
21,12

Nota: La persoane fizice autorizate plafonul lunar la CASS si CAS este de 5 salarii medii brute/luna
Salariul mediu = 3.131 lei, 5 salarii medii = 15.655 lei

Fara angajat

SRL micro
Cu 1 angajat - Fara angajat 1%
3%

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00
9.600,00
50.400,00
2.520,00
47.880,00
12.120,00
47.880,00
25,31
20,20

1.500,00
1.075,00
60.000,00
600,00
56.825,00
2.841,25
53.983,75
4.516,25
55.483,75
8,14
7,53

60.000,00
1.800,00
58.200,00
2.910,00
55.290,00
4.710,00
55.290,00
8,52
7,85

2. Ce impozite plătesc în
România?
Taxa pe valoare adăugată (TVA)
Cota standard: 19%
Cota redusă de 9%, se aplica pentru:
•
livrarea de proteze și accesorii ale acestora
•
livrarea de produse ortopedice
•
livrarea de medicamente de uz uman și veterinar
•
cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similar
•
livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice
•
serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice
•
livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură
•
livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau
plantării
Cota redusă de 5%, se aplica pentru:
•
manuale școlare, cărți, ziare și reviste
•
serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, etc.
•
livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite

2. Ce impozite plătesc în
România?
Taxa pe valoare adăugată (TVA)
Plafon pentru care ai obligaţia de a te înregistra ca plătitor de TVA:
cifra de afaceri : 220.000 lei
Plafonul pentru a trece de la TVA la încasare la TVA normal:
cifra de afaceri : 2.250.000 lei

Plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la plătitor lunar:
cifra de afaceri de 100.000 eur (contravaloarea in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR
valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2016 respectiv 4,5411 ). Astfel plafonul la 2017 este de 454.110 lei

3. Ce impozite plătesc pentru
salariaţi?
Cotele de contributii salariale valabile pentru 2017 sunt:
Contributii angajat:

Contributii angajator:

CAS 10.50%

CAS 15.80%

CASS 5.50%

CASS 5.20%

Somaj 0.50%

Somaj 0.50%

Impozit 16.00%

Fnuass 0.85%
Risc si accidente -in functie de codul CAEN
Fond garantare creante 0.25%

3. Ce impozite plătesc pentru
salariaţi?
Începand cu ianuarie 2017, nu mai există plafon maxim atat la calculul CAS, cât şi CASS, angajat şi angajator, pentru veniturile din
salarii sau asimilate salariilor.
Pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau pentru persoanele fizice ce realizează venituri din drepturi de

proprietate intelectuală, se păstrează plafonul maximal de 5 x salariul mediu pentru care se datorează contribuția la asigurări
sociale pensii, plafon maximal care s-a introdus, incepand cu 2017, şi pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
Pentru veniturile din investiții (dividende, dobânzi, etc), nu se datorează contribuția la sănătate dacă persoana fizică realizează
venituri ce sunt supuse deja contribuției la sănătate (venituri din salarii, pensii, activități independente etc).
Dacă veniturile din investiții sunt singurele venituri ale persoanei fizice, se datorează CASS, baza de calcul nemaifiind plafonată
superior.

3. Ce impozite plătesc pentru
salariaţi?
Exemple calcul salarial

4. Linii de finanţare pentru
Start-Up-uri

1.

Start-up Nation România

2.

România Start-Up Plus

3.

Diaspora Start-Up

4.

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

5.

Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale

4.1. Start-up Nation România
1. Programul Start-up Nation România este un Program adoptat de Guvernul României în vederea stimulării de noi întreprinderi
mici și mijlocii.
–

schema este valabilă până la 31 decembrie 2020;

–

se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 10.000 de întreprinderi/anual;

–

finanţarea acordată este de 100% din cheltuielile eligibile;

–

finanţarea acordată este de maxim 44 000 euro (200.000 lei);

–

lista codurilor CAEN eligibile este foarte generoasă;

–

societatea trebuie sa fie nou înfiinţată;

4.1. Start-up Nation România
Principalele cheltuieli eligibile în cadrul programului Start-up Nation:
–

Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC;

–

Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

–

Mijloace de transport, achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor;

–

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;

–

Instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității;

–

Salariile, utilitățile, chiria;

–

Realizarea unei pagini web, inclusiv promovare online;

–

Francize, brevete de invenţie;

–

Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;

–

TVA pentru neplatitorii de TVA;

–

Consultanţă întocmire documentaţie în vederea obţinerii finanţării şi implementare proiect

–

Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul
on-line

4.2. România Start-Up Plus
2. România Start-up Plus
–

Este o linie de finanțare pentru cei care vor să dezvolte o afacere în mediul urban

–

Un program dedicat EXCLUSIV dezvoltării antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi

–

Valoarea maximă a unui proiect este 5 milioane de euro

–

Valoarea maximă a subvenției per beneficiar (ajutor de minimis) este de 40.000 de euro

Ofera fonduri europene pentru: cursuri de educaţie antreprenorială, consultanţă tehnica de specialitate, servicii de mentorat,
implementarea planului de afaceri

Impact previzionat:
• Peste 10.000 de persoane formate în domeniul educaţiei antreprenoriale în 2017
• Peste 1.500 de IMM-uri înființate şi finanţate în 2017
• Peste 2.000 locuri de muncă nou create în 2018

4.2. România Start-Up Plus
Administratorul schemei de antreprenoriat:
•

Formează viitori antreprenori

•

Selectează planurile de afaceri viabile

•

Înfiinţează persoanele juridice (IMM-uri)

•

Finanţează afacerea

•

Asigură consilierea, consultanţa, mentoratul pe parcursul implementării planului de afaceri

Viitorul antreprenor:
•

Primeşte 60% din subvenţie – prima tranșă – la semnarea contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat

•

Efectuează cheltuielile incluse în planul de afaceri în max. 12 luni de la semnarea contractului

•

Primește restul de 40% din subvenție – a doua tranşă – dacă a realizat venituri brute echivalente cu jumătate din prima tranșă
de finanţare

4.3. Diaspora Start-Up
3. Programul Diaspora Start-Up
59 de proiecte depuse din care:
35 de proiecte au trecut de prima etapa de evaluare
24 de proiecte au fost respinse in prima faza a evaluarii
În cadrul acestor proiecte, autorităţile şi-au propus:
– să fie inclusi în programe de formare antreprenorială cel puţin 3.000 de români care se întorc în ţară
– să fie deschise cel puţin 300 de mici afaceri, prin acordarea de granturi de maximum 40.000 de euro
– să se creeze minimum 600 de locuri de muncă noi
În cadrul proiectelor mari, de până la 5 milioane de euro, vor putea fi incluşi pentru a fi pregătiti să înceapă o afacere români
care au locuit în străinătate şi care se întorc ori s-au întors deja în România.

La capătul unui proces de formare, unii dintre acesti cetăţeni (grup ţintă) vor putea obţine granturi de până la 40.000 de euro
pentru deschiderea unei afaceri, în baza unui plan de afaceri.
Firmele nou înfiinţate de către românii care se întorc în ţară vor trebui să aibă sediul social şi, după caz, punctul/ punctele de
lucru în mediul urban, într-una din regiunile mai puţin dezvoltate. Nu trebuie să aibă sediul social şi nici punctul de lucru în
Bucureşti sau judeţul Ilfov.

4.4. Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri
4. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (PNDR 6.1)
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/
conducători unici ai unei exploatații agricole, dupa cum urmeaza:
•

Sunt eligibile persoanele fizice (PFA) cu vârsta până în 40 de ani.

•

Sunt eligibile pentru finanţare SRL-urile cu asociat majoritar (50+1%) şi administrator cu vârsta până în 40 de ani cu menţiunea
că SRL-ul trebuie sa fie o microîntreprindere.

•

Tânărul fermier îşi va asuma angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de
maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

•

Este necesara inregistrarea tânărului fermier ca micro-întreprindere/ întreprindere mică cu maximum 24 de luni înaintea
depunerii cererii de finanţare. Exploatatia agricola trebuie inregistrata la APIA (Registrul Unic de Identificare).

•

Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă
a acestuia pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

4.4. Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri
•

Solicitantul trebuie sa faca dovada ca deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000
S.O. (valoare producţie standard). SO se calculeaza in euro/ ha, avand in vedere valorile indicate de eurostat.

•

Intensitatea sprijinului financiar:

50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO;
•

Sprijinul financiar se acorda in 2 transe:
75% din valoare la momentul semnarii acordului de finantare
25% se va acorda in momentul demonstrarii indeplinirii planului de afaceri si prin comercializarea productiei proprii

intr-un procent de minim 20% din valoarea primei tranșe de plată. Beneficiarul va avea termen de 3 ani pentru
demonstrarea procentului de comercializare a productiei proprii.
•

Peroada de implementare a proiectului este de 3 ani de la data semnarii acordului de finantare

Este un program de finantare multi-anual deci în fiecare an se deschid noi sesiuni de depunere.

4.5. Sprijin pentru înfiinţarea de
activităţi neagricole în zone rurale
5. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale (PNDR 6.2)
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de
microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale.
Obiective:
•
Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general,
pentru micii întreprinzători din mediul rural;
•
Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol,
dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
•
Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale;
Beneficiari:
•
Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spaţiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activităţi nonagricole pentru prima dată;
•
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
•
Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat
până la data aplicării sprijinului
•
Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii Cererii de finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani
fiscali, care nu au desfășurat activităţi până în momentul depunerii proiectului(start-up)

4.5. Sprijin pentru înfiinţarea de
activităţi neagricole în zone rurale

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:
•

va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

– 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăşi 5
ani de la data semnării Contractului de finanţare.

•

va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activităţi;

5. HG 807/2014 - stimularea investiţiilor
cu impact major în economie

BENEFICIARI ELIGIBILI: Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari
CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI
– realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile
– fac dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii
– nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat, nu intră în categoria „întreprinderilor în
dificultate”;
– nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau
suspendare temporară a activității;
– nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat

– nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
– nu au închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru
finanțare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după
finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale.

5. HG 807/2014 - stimularea investiţiilor
cu impact major în economie

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI
Suplimentar pentru întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat:
– au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exercițiu financiar încheiat
– au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat

Suplimentar pentru întreprinderile nou-înființate
– au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
– nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă
întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care

desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

5. HG 807/2014 - stimularea investiţiilor
cu impact major în economie

ELIGIBILITATEA PROIECTELOR
– Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 44 milioane lei (10 mil euro fără TVA) si vizează realizarea unei
investiții inițiale.
FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

– 50% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru
– 35% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA pentru regiunea Vest (județele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara și Timiș)
– 35% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA pentru regiunea Ilfov
– 15% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA pentru regiunea București (până în 2017)
– 10% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA pentru regiunea Bucuresti (începând cu 2018)

CONTRIBUȚIE PROPRIE
– 50% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru
– 65% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru regiunea Vest (județele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara și Timiș)
– 65% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru regiunea Ilfov
– 85% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru regiunea București (până în 2017)

– 90 % din valoarea cheltuielilor eligibile pentru regiunea București (începând cu 2018)

5. HG 807/2014 - stimularea investiţiilor
cu impact major în economie

CHELTUIELI ELIGIBILE

Active corporale - activele asociate investiției inițiale reprezentate de:
•

construcții de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcții (valoarea maximă considerată eligibilă în cazul

activelor corporale de natura construcțiilor care nu poate depăși 1.650 lei/mp arie desfășurată)
•

instalații tehnice, mașini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea

Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de
intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare

Active necorporale - activele amortizabile asociate investiției inițiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete,
licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

6. ReStart Home
ReStart Home are ca scop creșterea numărului de afaceri înființate de persoanele provenite din Diaspora, înapoi la Iași.

• înființarea unui birou de lucru central, cu vizibilitate în Iași, care va fi gestionat
permanent pentru a facilita accesul la informaţii privind înfiinţarea de societăţi
comerciale şi identificarea surselor de finanţare şi co-finanţare a start-up-urilor;
• realizarea unei platforme online care va prezenta economia Iaşului, oportunităţile de
investiţii şi liniile de finanţare naţionale care pot fi accesate;
• înființarea unui număr unic de telefon la care se vor oferi informaţii punctuale privind
oportunităţile de investiţie în Iaşi către membrii diasporei care doresc să se repatrieze
prin antreprenoriat;
• întocmirea unei baze de date cu ieşenii antreprenori aflaţi în diaspora sau care urmăresc
repatrierea prin antreprenoriat.

