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Bucureşti, 03.07.201 7 
Nr. 337156 

Ctre: Doamna/domnul Director Executiv 
Dfrecţia pentru Agricultur ă  Jude ţeană  

Ref: implementare M ăsura 8 cu tema ,,Realizarea unui program de pregă tire de scurtă  durată  
pentru Iucrătorii din agricultură  în parteneriat public - privat 

În vederea imptementă rii Măsuni 8, cu tema ,,Realizarea unui program de pregătire de scurtă  
durată  pentru lucră torii din agricu(tură  în parteneriat public - privat, cuprinsă  în Programut de 
Guvernare 201 7-2020 - Capitolut Politici agrico[e si de dezvottare rural ă , vă  rugăm să  contacta ţi 
principalete asocia ţii/societăţi care desf ă oară  activităţi în domeniul agricuttur ă , acvacultură  5i 
industria alimentară  de pe raza judeţutui dumneavoastră , în vedere identificării necesarutui cle for ţă  
de muncă  catificată  în agricultură  (tineri cu vârsta pân ă  în 40 de ani). 
Pentru impl.ementarea acestel m ăsuri, vă  rugăm să  so[icitaţi acestor entit ăţi un plan de angajare pe 
o perioadă  cle 4 ani, a tineritor cu vârsta pân ă  în 40 de ani, după  următoarea machetă : 

Denumire entitate I 	Plantficare angajare personal tineri cu vârsta Domeniul/meseria în care •  Nr1 
(asociaţie/ societate)t 1 	 până  în 40 de ani (nr.) se realizează  angajarea Observaţii 

2017 	2018 2019 2020 C l 	datedecontact (nr./domeniu) 

Pe parcursut perioadei 201 7-2020, dup ă  angajarea tineriLor, fiecare entitate va transmite c ătre DAJ 
soticitările privind necesarut de formare profesionat ă  pentru tinerii angaja ţi (număr 
angaja ţi/domenii) care nu de ţin cunoştinţele necesare desfăşurării activităţitor specifice Ia Iocut de 
muncă , pentru a urma cursuri de catificare organizate de c ătre DAJ. 

În ceea ce privete planificarea angaj ă rii tineritor în agricuttur ă , se va solicita ca aceste situa ţii să  
fie transmise de c ătre asocia ţiite/societăţile agricote în regim de urgen ţă , către DAJ, astfet încât, 
acestea să  fie centratizate ta nivel jude ţ  si transmise ta Ministerut Agricutturii şi Dezvottă rii Rurate, 
până  Ia data de 14.07.2017, pe adresa de e - mail: extensie.formare@madr.ro.  

Cu stimă , 

Secretade Stat 

Dumitru Daiet 1OTĂNO1U 

•.) 

Serviciui extensie, consultan ţă, ccrectarc. inovare, forrnare 
Rulcvardul Carol 1, nr.2.4, Sector 3, Bucurc şti---- 
rel +4 021.3072.341 

Page 1/1 



1IJI4tiL l flIV 1lAUfl RVIAI.I 
V I 	H 4IE1 A 1 1ILIN 1 111 tri AI4lCI 11 TU 14Ă  J tJI1 ţ 1ANĂ  cAAŢ I 

ADINI1 I14TO14 ă 1UTIV 

t 	O lO72OI7 . l *lllll 	llll  

SoClI1 1Â 1I1,I COMt( IALI 
(fe (IONMq(int'A nctv1t ţ1 ln donionitil nricultură , acvacultură  şi industria alimentară  

Ca urmare a adrcsci nr. 337156 primite dc la Ministcrul Agriculturii si Dezvolt ării Rurale în data de 

03.07.2017, ce sc rcfcr ă  la implementarca M ăsurii 8, cu terna ,,Realizarea unui program de preg ătire de 

scurtă  durată  pcntru lucrătorii din agricultură  în parteneriat public-privat,, v ă  rugăm să  ne furniza ţi 

necesarul dvs de for ţă  de muncă  calificată  îu agrtcultură  (tineri cu vârsta pân ă  în 40 de ani). 

Pentru implemcntarea acestei m ăsuri, e necesar s ă  cotnpleta ţi un plan de angajare pe o perioad ă  de 4 ani, 

a tineriior cu vârsta pân ă  în 40 de ani, dup ă  următoarea machet ă : 

Nr. 

M. 

Dcnumirc societate 

Date de contact 

Planificare angajare personal 

tineri cu vârsta până  în 40 de ani 

Domeniul/meseria în care se 

rcalizează  angajarea 

Observaţii 

2017 2018 2019 2020 

Având în vedere că  în adresa primită  de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale se solicit ă  

trimiterea acestor solicit ări în regim de urgen ţă  către DAJ, vă  rugărn să  ne sprijiniţi în această  acţiune, 

pentru a putea centraliza si furniza clatele solicitate. 

Cu stimă, 

Director executiv 

RAGE4 DO 
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