Ministerul Agriculturii qi Dezvoltirii Rurale
DIRECTIA PENTRU AGRICULTUNA .TUONTEANA
BRA$OV

Programul pentru angajarea tinerilor in agriculturl beneficiazd
de L milion de lei in acest an
in ;edinla Guvernului din data de 30 aprilie

202O a fost aprobatd o Hotdrdre ce completeazd, art. 4 din
Normele metodologice de aplicare aLegn nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea
angajdrii tinerilor in sectoarele agriculturd, acvaculturd qi industrie alimentard, aprobate prin HG nr.
325/20t9.

Prin actul normativ aprobat astdzi s-a stabilit valoarea Programului aferent anului 2020, respectiv
1.000.000 lei, in limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii ;i Dezvoltarii Rurale cu aceastd
destinalie.

Mdsura urmdreqte crearea cadrului legal adecvat Ei a mecanismelor necesare de punere in aplicare a
"ProgrAmului pentru stimularea ctngajdrii tinerilor tn agriculturd, acvaculturd Si industria alimentard",
derulat pe perioada 2018-2020.
Astfel, prezentul act normativ vine tn sprijinul angajatorilor fermieri din agriculturd, prin instituirea
unui instrument de sustinere financiard, cure sd ofere acestora posiblitatea de a angajaforld de muncd
ffindrd tn sectoarele agriculturd, acvaculturd ;i industria alimentard.
Reamintim cd" angaiatorul fermier care face dovada angajdrii a doi tineri beneficiari ai Programului
beneficiazd de urmdtorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoand astfel angajatd:

a) 1000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate tn domeniul agricol, acvaculturd
;i/s au industrie alimentar

d

;

b) 750 lei pentru persoanele cu studii medii de spectalitate, precum si cursuri de formare profesionald
de scurtd duratd in domeniul agricol, al acvaculturii si/sau industriei alimentare;
c) 500 lei pentru persoanele fdrd studii.

De asemenea, pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, angajatorii fermieri au obligafia de a
incheia cu tinerii beneficiari ai Programului contracte individuale de muncd cu normd intreagd, pe
perioadd nedeterminatd sau determinatd, dar nu mai pulin de 12 luni, potrivit prevederilor Legii nr.
53/2003, republicat[, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare.
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