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Follow-up 
  
În data de 03 decembrie 2009, începând cu orele 11:00, la sediul CLIMM Oradea a fost 

organizată o dezbatere liberă asupra conţinutului unei legi pentru tinerii întreprinzători, la care au 
fost invitaţi să participe tineri şi tineri întreprinzători din Oradea. 

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 Patronatul, definiţia IMM. 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 unele 
probleme legate de această propunere legislativă în vederea creării unei legi care să reprezinte cât 
mai corect interesele acestora.  

Domnul Florin Jianu, preşedintele PTIR, împreună cu participanţii la dezbatere au cumulat 
propunerile tinerilor de îmbunătăţire ale proiectului de lege participanţi la seminar cu cele 
menţionate de participanţii la seminarele anterioare. 

Seminarul s-a încheiat cu prezentarea programului pentru dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START şi cu modele 
de afaceri deschise prin intermediul acestui program în cadrul căruia PTIR prin acord de parteneriat 
a oferit informaţii tinerilor din baza de date asupra derulării şi funcţionării programului. 

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

baza unei liste de prezenţă. 
 
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 

 
 


