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Angajarea tinerilor în agricultură –

Sprijin ﬁnanciar acordat
angajatorilor fermieri
Programul vizează acordarea unui sprijin ﬁnanciar
angajatorilor fermieri din
agricultură, acvacultură și
industria alimentară în vederea angajării tinerilor
beneﬁciari ai Programului
pe perioadă nedeterminată
sau determinată, dar nu mai
puțin de 12 luni, cu normă
întreagă.

La ﬁnele lunii decembrie
2018, în Monitorul Oﬁcial a
fost publicată Legea nr.336/
21 decembrie 2018 privind
aprobarea Programului pentru
stimularea angajării tinerilor
în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară.
Sprijinul ﬁnanciar se acordă
angajatorului fermier pe o perioada de 12 luni, în condiţiile
angajării a minimum doi tineri
beneﬁciari ai Programului pe
locuri de muncă existente sau
nou-create. Pot beneﬁcia de
prevederile prezentei legi angajatorii fermieri care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de
eligibilitate: sunt înregistrați
conform legislației naționale în
vigoare; desfășoară activități
în domeniul agriculturii, acvaculturii și/sau industriei
alimentare, dovedite cu documentul de înﬁințare; nu se aﬂă
în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională,
dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte
situații similare reglementate
de lege; nu au datorii la bugetul general consolidat și la
bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate
punctele de lucru; se obligă să
încadreze cu contract individual de muncă pe durată ne-

determinată sau determinată,
dar nu mai puțin de 12 luni, cu
normă întreagă, în condițiile
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
cel puțin doi tineri beneﬁciari
ai Programului; se obligă să
păstreze numărul locurilor de
muncă existente la data accesării Programului și numărul
locurilor de muncă create prin
Program. Tinerii beneﬁciari
ai Programului trebuie să aibă
studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/
sau industriei alimentare, conform codurilor COR, stabilite
prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi, pentru
persoanele cu: studii superioare de specialitate în domeniul
agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară; studii medii de specialitate, precum și
cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul
agricol, al acvaculturii și/sau
industriei alimentare. Angajatorul fermier care face dovada

angajării a doi tineri beneﬁciari ai Programului beneﬁciaza
de următorul sprijin ﬁnanciar
lunar, pentru ﬁecare persoană
astfel angajată: 1.000 lei - pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură şi/sau
industrie alimentară; 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; 500
lei - pentru persoanele fără
studii. Potrivit legii, pentru
ca angajatorul fermier să beneﬁcieze de sprijinul ﬁnanciar
prevăzut mai sus, tânărul beneﬁciar al Programului trebuie
să nu mai ﬁ beneﬁciat anterior
de un alt sprijin la încheierea
unui contract individual de
muncă pentru prima angajare
sau să nu ﬁ avut încheiat un
contract individual de muncă cu acelaşi angajator cu cel
puţin 12 luni înaintea angajării prin program. Prin deroga-

re de la prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul ﬁscal,
cu modiﬁcările şi completările ulterioare, tânărul beneﬁciar al Programului care a fost
angajat în condiţiile prezentei
legi beneﬁciază de scutiri de
la plata impozitului pe venit
aferent salariului brut stabilit
potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul
Programului. Sumele necesare
pentru acoperirea sprijinului
ﬁnanciar se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv prin
Direcțiile agricole județene și/
sau a municipiului București.
De precizat că, în termen de 60
de zile de la intrarea în vigoare
a Legii nr. 336/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor legii, care vor ﬁ aprobate prin hotărâre a Guvernului.
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Modiﬁcări la ”Casa Verde” 2019:

Finanţare cu 20.000 lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice
Persoanele ﬁzice care doresc să se înscrie în programul guvernamental prin care
pot primi până la 20.000 de
lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice vor putea
face asta începând cu luna
martie.
Ghidul de ﬁnanţare a fost
deja publicat în Monitorul Oﬁcial şi prevede că orice persoană ﬁzică poate primi până la
20.000 de lei pentru a-şi instala
panouri fotovoltaice pentru locuinţa proprie. Bugetul proiec-

tului este de 120 de milioane
de euro. Reprezentanții Fondului pentru Mediu estimează că,
din luna ianuarie, programul
va ﬁ pus în aplicare, iar din
luna martie - proprietarii de
case vor putea să aplice pentru
instalarea de panouri fotovoltaice. Noutatea programului
constă în faptul că deţinătorii
de panouri vor putea livra surplusul către reţeaua naţională,
amortizând astfel investiţia.
Ministerul ﬁnanţează achiziţionarea tuturor elementelor
unui sistem fotovoltaic de la

panouri până la proiectul de
instalare. O primă etapă a programului prevede înscrierea
operatorilor care pot instala
astfel de panouri. Toate investiţiile se vor realiza prin aceşti
operatori economici care au
dreptul de a opera pe reţea, de
a face lucrări de electricitate,
cu condiţia să aibă autorizaţie
de tip B de la ANRE. Cel deal doilea pas urmează a ﬁ făcut în luna martie, când încep
înscrierile persoanelor ﬁzice
interesate să-şi instaleze panouri fotovoltaice. Acestea îşi

vor depune dosarul după ce-şi
vor alege unul din instalatorii
din lista aprobată de Fondul de
Mediu.
După validarea dosarelor
va urma etapa ﬁnală, adică
instalarea sistemului. Noutatea acestui program ţine nu
doar de ﬁnanţarea instalaţiei
fotovoltaice, ci şi de faptul că
surplusul de energie produs de
persoanele ﬁzice va putea ﬁ livrat direct în sistemul naţional
de energie.
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Din ianuarie,

Noi norme UE vizând
ﬁrmele
De la 1 ianuarie 2019, toate statele membre ale UE aplică cinci măsuri antiabuz cu
caracter juridic obligatoriu, care vizează
principalele forme de evitare a obligațiilor
ﬁscale practicate de marile companii
multinaționale, se precizează într-un comunicat al Comisiei Europene (CE).
Normele se bazează pe standardele globale elaborate de OCDE în 2015 cu privire
la erodarea bazei impozabile și transferul
proﬁturilor (BEPS) și, potrivit reprezentanților
Executivului comunitar, ar trebui să contribuie
la prevenirea deturnării proﬁturilor neimpozitate în afara UE. Astfel, toate statele membre
pot acum să impoziteze proﬁturile transferate
în țări cu un nivel redus de impozitare în care
societatea nu are o activitate economică reală
(norme privind societățile străine controlate).
De asemenea, câștigurile în ceea ce privește
activele precum proprietatea intelectuală, care
au fost transferate de pe teritoriul UE, au devenit, de la începutul anului, impozabile în UE
(norme privind impozitarea la ieșire).
Pentru a descuraja societățile să creeze acorduri de îndatorare artiﬁciale menite să reducă
la minimum impozitele, statele membre pot
acum limita cuantumul dobânzii nete pe care o
societate îl poate deduce din venitul său impozabil (norme privind limitarea deductibilității
dobânzii). Totodată, societățile vor ﬁ împiedicate să exploateze neconcordanțele din
legislația ﬁscală a două țări diferite din UE
pentru a evita impozitarea (norme privind
tratamentul neuniform al elementelor hibride).
A cincea măsură are în vedere posibilitatea
statelor membre de a aborda mecanismele de
evitare a obligațiilor ﬁscale care nu fac obiectul
unor norme speciﬁce de combatere a evitării
obligațiilor ﬁscale (norma generală anti-abuz).
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Start-Up Nation 2018-2019:

Peste 10.000 de dosare
depuse în prima săptămână
Înscrierile în programul Start-Up Nation 2018-2019 au început între Crăciun și
Revelion, pe data de 27 decembrie 2018, la
ora 10.00.
Peste 10.000 de dosare au fost depuse în
prima săptămână a sesiunii de înscrieri în programul Start-Up Nation 2018-2019, prin care
statul promite fonduri nerambursabile de câte
200.000 de lei (43.000 de euro) ﬁecare unui număr de maximum 10.000 de microîntreprnderi
și ﬁrme mici și mijlocii (IMM) private.
Înscrierile în programul Start-Up Nation
2018-2019 au început între Crăciun și Revelion,
pe data de 27 decembrie 2018, la ora 10.00.
Până joi, 3 ianuarie 2019, la ora 12.00, ﬁgurau
depuse 10.405 de dosare în sistemul electronic
deschis pe site-ul oﬁcial aippimm.ro. Sesiunea
de înscriere ține până pe 12 februarie 2019, ora
20.00. După 12 februarie, se trage linie și se
vor caliﬁca la ﬁnanțare ﬁrmele cu cel mai mare
punctaj.
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