
CINE SI IN CE CONDITII POATE BENEFICIA de Programului 
pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, 
acvacultură și industria alimentară, din 29.05.2019 

 
SC SRL,  PFA, II, IF și COOPERATIVELE AGRICOLE   pot cere, mai 

nou, bani de la stat pentru angajarea tinerilor (de până la 40 de ani)  în 
agricultură, acvacultură și industria alimentară, 
 

CONDITII OBLIGATORII PT. DOSAR 

 

   Angajatorii fermieri, 
 depun o cerere de înscriere în Program, la direcțiile în a căror rază teritorială își au sediul, 
însoțită de următoarele documente: 

1. actul de identitate al reprezentantului legal, în copie; 

2. certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Național al 
Registrului Comerțului (ONRC) și 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; 

3. certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorității 
administrației publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale 
restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat 
pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original; 

4. certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, emis potrivit prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor 
exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetul general consolidat pentru 
sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 
336/2018", în original; 

5. documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedește existența unui 
cont activ bancă/trezorerie, în original; 

6. extras din registrul general de evidență a salariaților din care să rezulte perioada 
contractelor individuale de muncă, precum și durata muncii; 

7. declarația pe propria răspundere a angajatorului fermier, potrivit modelului prevăzut în 
anexa nr. 2. 

 

Pentru ta na rul beneficiar: 

 
1. actul de identitate, în copie; 
2. documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în 

domeniul agricol, 
3. declarația pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului, potrivit 

modelului prevăzut în anexa nr. 3. 
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