Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria
alimentară

Având în vedere prevederile Legii nr.336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea
angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară și Hotărârea Guvernului
nr. 325/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind
aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi
industria alimentară
Sprijinul financiar al programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură,
acvacultură şi industria alimentară se acordă angajatorului fermier pe o perioadă de 12 luni, în
condiţiile angajării a minimum doi tineri beneficiari ai Programului pe locuri de muncă existente sau
nou-create.
Angajatorul fermier care face dovada angajării minimum doi tineri cu vârsta de până la 40 de ani
inclusiv beneficiari ai Programului beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare
persoană astfel angajată:
a) 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol,
acvacultură şi/sau industrie alimentară;
b) 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum şi cursuri de formare
profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare;
c) 500 lei pentru persoanele fără studii.
Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, angajatorii fermieri au obligaţia de a încheia cu tinerii
beneficiari ai Programului contracte individuale de muncă cu normă întreagă, pe perioadă
nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Pot beneficia de prevederile prezentei legi angajatorii fermieri: - persoană fizică autorizată,
întreprindere individuală sau întreprindere familială constituită potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 182/2016, cooperativă agricolă constituită potrivit prevederilor Legii
cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane juridice
constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi alte forme de asociere care desfăşoară activităţi în agricultură,
acvacultură şi/sau industrie alimentară;
Tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al
acvaculturii şi/sau industriei alimentare, conform codurilor COR, stabilite prin normele metodologice
de aplicare a prezentei legi.
Angajatorii fermieri depun o cerere de înscriere în Program la direcţiile în a căror rază teritorială îşi
au sediul, însoţită de următoarele documente:
1.Pentru angajatorul fermier:
(a) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;
(b)certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului (ONRC) şi valabil la data depunerii, din care să rezulte criteriile de
eligibilitate prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. a - c) din Lege, în formă letrică sau electronică de la
ONRC, în original;

(c) certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorităţii
administraţiei publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul
local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu menţiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr.
336/2018", în original;
(d) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, emis potrivit prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de
plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional,
filiale, cu menţiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;
(e) documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedeşte existenţa unui cont activ
bancă/trezorerie, în original;
(f) extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor din care să rezulte perioada
contractelor individuale de muncă, precum şi durata muncii;
(g) declaraţia pe propria răspundere a angajatorului fermier, potrivit modelului prevăzut în
anexa nr. 2.
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.
2) Pentru tânărul beneficiar:
(a) actul de identitate, în copie;
(b) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol,
al acvaculturii şi/sau industriei alimentare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind
aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin
învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările
ulterioare, şi Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a
structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020, aprobat prin hotărâre
de Guvern, cu excepţia tinerilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege, precum şi certificate de
calificare cu recunoaştere naţională pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesională în
domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare, organizate în condiţiile legii potrivit
Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de
calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului
educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
(c) declaraţia pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 3.
Documentele sunt prezentate în original şi în copie, unde este cazul, prin înscrierea pe copie a
sintagmei "conform cu originalul" şi semnat de către angajatorul fermier sau reprezentantul legal al
acestuia.
Depunerea documentelor se face la direcţii, de către angajatorul fermier sau de către o altă persoană
împuternicită de acesta.
Formularele ce se depun la înscriere în Program sunt următoarele:
- Cererea de înscriere în Program
- Declaraţia pe propria răspundere a angajatorului fermier
- Declaraţia pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului

