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Raport evalure - chestionare 

 
„Prima Firmă” 

 

Evenimentele a fost organizate în perioada 26 noiembrie – 04 decembrie 2009 de Patronatul Tinerilor 
Întreprinzători din România împeună cu partenerul CCMP Europroject în oraşele: Bucureşti, Slatina, 
Oradea şi Hunedoara. 

Scopul evenimentlor a fost acela de a dezbate oportunitatea unei legi a tinerilor întreprinzători. 

La evenimente au participat tineri şi tineri întreprinzători din Bucureşti, Slatina, Oradea şi Hunedoara. 

 

Date tehnice:  
1. Metoda cantitativă: anchetă pe bază de chestionar. 

2. Colectarea datelor s-a realizat prin autocompletare, folosindu-se ca instrument un chestionar cu 
întrebări standardizate.  

3. Număr respondenŃi: 218. 

 

Rezultate: 
Majoritatea participanŃilor au apreciat pozitiv informaŃiile primite cu privire la proiectul de lege privind 

stimularea înfiinŃării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparŃinând întreprinzătorilor tineri, astfel 76% 

(i.e. 165 răspunsuri) dintre ei le-au clasificat ca fiind „foarte bune”. 
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InformaŃiile primite în legătură cu reglementările fiscale şi administrative pe care acest proiect de lege le 
conŃine sunt apreciate ca fiind „foarte bune” în proporŃie de 79% dintre cei chestionaŃi. 
 

  

 

 

În ceea ce priveşte propunerile de îmbunătăŃire a legii, tinerii şi tinerii întreprinzători participanŃi la 
evenimente au subliniat (ca primă menŃiune) în primul rând facilităŃile fiscale (39%), prin asta 
înŃelegând: scutire la plata impozitelor în primii ani, scutiri de la plata impozitului pe salarii, facilităŃi 
privind închirierea de spaŃii de lucru, scoaterea taxei pe profit, reducerea taxei pentru înfiinŃare.  
Micşorarea impozitelor (30%) este un alt aspect des menŃionat de către tinerii întreprinzători.  

Eliminarea referinŃei cu privire la vârstă a fost numită de 6% dintre respondenŃi. Se doreşte, 

de asemenea, introducerea unor specificaŃii cu privire la accesul gratuit la cursuri şi 
consultanŃă 10%.  
 
Potrivit respondenŃilor, din legea tinerilor întreprinzători nu trebuie să lipsească: facilităŃile fiscale 
(legate de impozitul pe profit, impozitul pe salarii, facilităŃi la angajare de 
tineri, alocare de fonduri, start-up) acces gratuit la programe de formare şi 
instruire (incluzând şi incubatoare virtuale, internship, cooperare europeană), 
acces la credite. 
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În ceea ce priveşte cunoaşterea unor reglementări în vigoare, cu privire la tinerii întreprinzători din 
România, doar 29% dintre respondenŃi au menŃionat că ştiu o astfel de reglementare. Dintre aceştia, cei 
mai mulŃi au menŃionat START, HG 166/2003. 
 
79% dintre tinerii respondenŃi au considerat că proiectul prezentat în cadrul evenimentelor şi-a atins 
scopul în foarte mare măsură. 
 

 

Evenimentele organizate de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România împreună cu 
partenerul CCMP Europroject au fost punctate pozitiv de către respondenŃi, 94% dintre ei bifând 
calificativele „bun” şi „foarte bun”, din punct de vedere al dezbaterilor organizate. 
 

   


