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Follow-up 
  
În data de 04 decembrie 2009, începând cu orele 11:00, la Hunedoara a fost organizată 

o dezbatere publică asupra conţinutului unei legi pentru tinerii întreprinzători debutanti, dezbatere 
la care au fost invitaţi să participe tineri elevi ai Liceului Economic din Hunedoara. 

 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”, ce înseamnă PTIR, alte informatii despre IMM-uri. Prezentarea a continuat cu o 
introducere în proiectul de lege privind stimularea infiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor 
aparţinând întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri . Alături de participanţi, au fost subliniate 
aspecte legate de această propunere legislativă în vederea creării unei legi care să reprezinte cât mai 
corect interesele acestora.  

 
La întrebarea „Încurajează Statul succesul Tinerilor Întreprinzători ?” tinerii au raspuns 

negativ, motivând că  „Statul nu promoveaza si incurajeaza tinerii. O parte dintre conducători se 
gândesc numai la binele personal”, „Nu cred că încurajează succesul, de exemplu, ca angajator 
pentru salariul unui angajat trebuie să plăteşti taxe pentru salariu sau din profit”. 

Dnul. Florin Jianu, preşedintele PTIR a făcut câteva recomandări pentru ca tinerii să 
primească şi o abordare pozitivă: „1. Pentru ca propunerile să nu fie ignorate, trebuie să fie făcute în 
scris si trebuie să fie fundamentate ; 2. Pentru a realiza o schimbare reala, trebuie să ai o atitudine 
proactiva si sa te implici în ceea ce doreşti să se întâmple.” 

Printre propunerile tinerilor de îmbunătăţire a legii pentru tineri întreprinzători enumerăm: 
1. Posibilitatea înfiinţării unei firme fără costuri 
2. Diminuarea birocraţiei (perioadă cât mai scurtă de infiintare a firmei, documente cat mai 

putine) 
3. Posibilitatea de a trece cât mai multe coduri CAEN  
4. Lipsa impozitelor pe o perioadă de 2 ani. 

 
Seminarul s-a încheiat cu prezentarea programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în 
rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START şi a afacerii deschisă prin acest 
program de către domnul Cristian Neamţu, preşedinte PTIR Vest. 

Seminarul de informare a fost evaluat de participanţi prin aplicarea de chestionare. 
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.  
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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 

 
 


