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Follow-up 
 
  PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA în parteneriat cu 
Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT a lansat proiectul 
„Prima Firmă”, proiect finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Concursul Naţional de 
proiecte, septembrie 2009. 

  
Proiectul „Prima Firmă” îşi propune să răspundă nevoii de informare şi implicare activă a 

tinerilor în viaţa socio-economică a comunităţilor din care provin, prin consultări publice legate 
de oportunitatea unei legi a tinerilor întreprinzători şi a reglementărilor fiscale şi administrative pe 
care această propunere legislativă să le conţină.  
 

În acest sens, în data de 28 noiembrie 2009, începând cu orele 11:00, la Slatina a fost 
organizată o dezbatere liberă asupra conţinutului unei asemenea legi, la care au fost invitaţi să 
participe tineri întreprinzători din judeţul Olt şi reprezentaţi ai mass-mediei locale. Tema 
seminarului a reprezentat-o „Oportunitatea unei legi a tinerilor întreprinzători”, moderator fiind 
chiar preşedintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, domnul Florin Jianu.  

 
Seminarul a fost deschis de dl. Florin Jianu, care a prezentat invitaţilor proiectul „Prima 

Firmă”, precum şi proiectul de lege privind stimularea infiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor 
aparţinând întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri. Alături de participanţi, au fost subliniate 
unele probleme legate de această propunere legislativă în vederea creării unei legi care să reprezinte 
cât mai corect interesele acestora.  

 
Importanţa unei legi a tinerilor întreprinzători a fost susţinută şi de dl. Gabriel Vlăduţ, 

reprezentând, printre altele, şi Asociaţia Română pentru Industrie Electronică, Transfer Tehnologic 
şi Inovare, care a menţionat că sprijinirea tinerilor antreprenori asigură în primul rând dezvoltarea 
regională, şi că efectele acestei legi ar trebui să se răsfrângă totodată şi asupra persoanelor care nu 
se încadrează în rândul tinerilor întreprinzători, dar doresc să îşi înfiinţeze pentru prima dată o 
firmă. De asemenea, o altă completare care ar putea fi adusă legii tinerilor întreprinzători o 
reprezintă, în opinia domnului Gabriel Vlăduţ, acordarea de facilităţi în vederea dezvoltării unei 
afaceri starter şi după perioada primilor trei ani de activitate, astfel încat succesul în afaceri să fie 
garantat.  

Un alt participant la seminar a specificat că activităţile de consultanţă ar trebui să fie 
acordate mai ales întreprinderilor mici nou înfiinţate care susţin producţia, deoarece in România 
trebuie pus accentul pe producţie, în detrimentul comerţului. 

1

Ideea de a extinde conceptul de mic întreprinzător astfel încât să cuprindă alte categorii de 
vârstă a fost susţinută şi de alţi participanţi la seminar, care au subliniat importanţa creării a cât mai 
multor entităţi şi autorităţi competente de a oferi consultanţă şi programe de formare personală şi 
profesională gratuite. O parte dintre invitaţi au recunoscut că, deşi deţin în momentul de faţă o 
afacere de succes, au demarat deja noi afaceri în domenii cât mai diverse, precum turismul, 
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agricultura sau eliminarea deşeurilor periculoase şi astfel îşi doresc să sprijine proiectul de lege 
dezbătut în cadrul seminarului .  

Seminarul de informare a fost evaluat de participanţi prin aplicarea de chestionare. 
De asemenea, invitaţii prezenţi au primit materiale de promovare şi au beneficiat de trataţii 

asigurate de firma de catering conform contractului. 
Invitaţii au fost înregistraţi în baza unei liste de prezenţă, în care au completat numele şi 

prenumele, data naşterii şi adresa. 
 
Prin implementarea acestui seminar în cadrul proiectului „Prima Firmă”, Patronatul 

Tinerilor Întreprinzători din România încearcă să răspundă nevoii de informare şi implicare activă a 
tinerilor în viaţa socio-economică a comunităţilor din care provin.  

Proiectul „Prima Firmă” îşi doreşte să crească interesul antreprenorilor faţă de politicile 
economice, precum şi contribuţia acestora la legislaţia economică şi administrativă în directă 
legătură cu dezvoltarea intreprenorială.  

 
 

Cu deosebită consideraţie, 
Florin JIANU 
Preşedinte Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România 
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