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                  Follow-up 
 

 PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZ ĂTORI DIN ROMÂNIA  în parteneriat cu Centrul de 
ConsultanŃă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT lansează proiectul „Prima Firm ă” , proiect 
finanŃat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Concursul NaŃional de proiecte, septembrie 2009. 

  
Proiectul „Prima Firm ă”  îşi propune să răspundă nevoii de informare şi implicare activă a tinerilor în 

viaŃa socio-economică a comunităŃilor 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 conŃină.  

În acest sens, joi, 26 noiembrie 2009, la Clubul Diplomatic din Bucureşti au fost reunite mai multe 
evnimente importante pentru Patronatul Tinerilor Îtreprinzători din România: lansarea oficială a PTIR Sud 
Muntenia, o dezbatere liberă pe tema „Oportunitatea unei legi a tinerilor întreprinzători” şi Forumul de 
discuŃii “Tinerii Întreprinzatori – noi strategii pentru dez voltarea afacerilor”  în cadrul căruia s-au 
prezentat oportunităŃi de afaceri şi programe de finanŃare pentru tineri.  

Sorina Lumini Ńa PLĂCINTĂ - Ministrul Tineretului şi Sportului,  prof. univ. dr. Ovidiu 
NICOLESCU – Preşedinte CNIPMMR, Florin JIANU  – Preşedintele PTIR, Dumitru NANCU  – 
Vicepreşedinte AIPPIMM,  Eduardo Royo COSANO - Preşedintele Jeunes Entrepreneurs de l'Union 
Europeenne (JEUNE), Abraham TSOUKALIDIS  – Secretar general Young Leaders şi Teofilos 
VASILEIADIS – Consilier Young Leaders sunt persoanele care au acceptat invitaŃia gazdelor de a rosti o 
scurtă alocuŃiune.  

 Domnul Marius ANDRA  – Preşedintele PTIR SudM a declarat: “ Suntem onoraŃi de faptul că nume 
de marcă din domeniul imm-urilor au dorit să fie alături de noi, să ne încurajeze şi să-şi ofere sprijinul, acum 
când noi suntem la început de drum. Reprezentăm tinerii din regiunea Sud Muntenia şi dorim să le oferim 
vizibilitate, acces facil la infomaŃie, reprezentare. Noi promovăm şi respectăm profesionalismul”.   

 În a doua parte a evenimentului  “Afaceri, art ă şi cultur ă” d-na Marinela CONSTANTIN , 
Vicepreşedinte PTIR SudM a oferit Certificate de membru ultimilor tineri înscrişi, iar actorul Marius 
BODOCHI  a prezentat documentarul 99% Bucharest, un film realizat de Ovidiu GEORGESCU. Cu 
această ocazie, PTIR Sud Muntenia a lansat o provocare tinerilor întreprinzători: cele mai bune soluŃii privind 
schimabarea imaginii arhitecturale şi ambientale a capitalei vor fi făcute publice şi vor fi premiate. 

 Gazdele au fost felicitate atât pentru iniŃiativa înfiinŃării acestui patronat, cât şi pentru evenimentul 
reuşit.     

  La eveniment domnul preşedinte Florin Jianu a prezentat pe scurt invitaŃilor proiectul „Prima 
Firmă”, precum si proiectul de lege privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării microîntreprinderilor 



                                                              
 

    “Proiect finanŃat de Ministerul Tineretului şi Sportului  prin Concursul NaŃional de proiecte septembrie 2009” 
 

PiaŃa Walter Mărăcineanu, nr. 1 – 3, intrarea 1, etaj 1, 
sector 1, cod 010155 – Bucureşti 
Telefon: +4 021 312 68 93; Fax: +4 021 312 66 08; 
 e-mail: office@ptir.ro; web: www.ptir.ro 
 

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor 
EUROPROJECT 
Str Mihai Eminescu, nr. 35, Slatina, Olt, 
 Tel/ fax: 0249/ 410 994 
www.europroject.org.ro   office@europroject.org.ro                                                                                                            

 

 
 

2 

aparŃinând întreprinzătorilor tineri, debutanŃi în afaceri. Alături de participanŃi, au fost subliniate unele 
probleme legate de această propunere legislativă în vederea creării unei legi care să reprezinte cât mai corect 
interesele acestora.  
 

 Seminarul de informare a fost evaluat de participanŃii la acest eveniment prin aplicarea de chestionare. 
De asemenea, invitaŃii prezenŃi au primit materiale de promovare şi au beneficiat de tratatii asigurate 

de firma de catering conform contractului. 
InvitaŃii au fost înregistraŃi în baza unei liste de prezenŃă, în care au completat numele şi prenumele, 

data nasterii si adresa. 
 
Prin implementarea acestui seminar in cadrul proiectului Prima Firma, Patronatul Tinerilor 

Intreprinzatori din Romania incearca sa raspunda nevoii de informare si implicare activa a tinerilor in viata 
socio-economica a comunitatilor din care provin.  

Proiectul „Prima Firma” isi doreste sa creasca interesul antreprenorilor fata de politicile economice, 
precum si contributia acestora la legislatia economica si administrativa in directa legatura cu dezvoltarea 
intreprenoriala.  

 
 

  
 
Cu deosebită consideraŃie, 
Florin JIANU 
Preşedinte Patronatul Tinerilor Întreprinz ători din România 

 
 

 
 

  
 
  
 
 


