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Guvernul aprobă un act normativ de sprijin financiar ca fermierii care angajează tineri să
primească maximum 1.000 de lei lunar pentru fiecare angajat. În cazul angajaților cu
studii medii fermierii vor primi 750 de lei,iar pentru cei fără studii 500 lei.

"Aprobăm un act normativ prin care sprijinim fermierii care creează locuri de muncă și
angajează tineri, acoperind o parte importantă din cheltuielile cu forța de muncă. Astfel cei care
angajează cel puțin doi tineri cu studii superioare de specialitate vor primi pentru fiecare angajat
1.000 de lei lunar. Sprijinul este de 750 de lei pentru fiecare angajat cu studii medii de
specialitate sau absolvenți ai unor cursuri de formare profesională, iar pentru persoanele fără
studii ajutorul din partea statului este de 500 de lei pentru fiecare persoană. Sumele necesare
pentru acest ajutor așteptat de tinerii fermieri sunt deja asigurate în buget, prin urmare această
măsură va produce efecte în scurt timp", a declarat Viorica Dăncilă la începutul ședinței de
Executiv.
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Aceasta a spus că, miercuri, aproximativ 107 milioane euro au intrat în contul României
pentru fermieri și pentru satul românesc. "Această sumă se adaugă la cea primită în luna
februarie respectiv circa 298 milioane euro pentru derularea proiectelor din zonele
rurale", a mai spus prim-ministrul Dăncilă.
Potrivit șefului din Executiv, sunt în derulare, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală,
26.500 de proiecte de investiții în agricultură și dezvoltare rurală.
"Valoarea totală a fondurilor europene pe care România le-a primit în 2019 pentru
agricultură și dezvoltare rulară se ridică la peste 2 miliarde euro, plăți directe și investiții.
Preocuparea constantă a Ministerului Agriculturii pentru accesarea fondurilor europene a
determinat o absorbție de peste 8 miliarde de euro, bani ce au intrat în conturile fermierilor
români în perioada 2017-2019 prin eforturilor susținute ale ministrului Daea și ale colegilor de la
APIA și AFIR", a mai declarat Viorica Dăncilă.
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