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Anexa nr. 9 

PLAN DE ACȚIUNE PERSONALIZAT 
 

Context: Toți cei 400 tineri NEETs vor beneficia în mod direct în mod direct de activități în cadrul 

proiectului, personalizate la nevoile specifice ale acestora, în acord cu pachetul de măsuri de care pot 

beneficia în vederea ocupării unui loc de muncă, determinat în urma încadrării tinerilor NEETs în una 

din categoriile A, B, C sau D, din punct de vedere al ocupabilității. 

Obiectiv: planul de acțiune personalizat are rolul de a implica afectiv și activ fiecare beneficiar, prin 

corelare cu pachetul de măsuri determinat ca urmare a profilării la SPO.  

Nume și prenume: _____________________________________________ 

CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefon/e-mail: _______________________________________________ 

 

Având în vedere constatarea nivelului de profilare la SPO, din punct de vedere al ocupabilității, se 

recomandă încadrearea în următoarele activități și beneficierea de următoarele pachete de măsuri, 

personalizate la nevoile specifice ale tânărului NEETs: 

 A2.1 - formare profesională autorizată ANC (cursuri de calificare nivel 2 – Agent de securitate, 

Lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc, Cameristă, Lucrător în comerț, Lucrător în 

alimentație, Lucrător în structuri pentru construcții) 

 A3.1 – formare profesională neautorizată ANC (curs Expert în identificarea, prevenirea și combaterea 

fenomenului de mobbing la locul de muncă) 

 A4.1 – mediere  

 A4.2 – ocupare asistată 

 nivel A (ușor ocupabil)  nivel B (mediu ocupabil)

 nivel C (greu ocupabil)  nivel D (foarte greu ocupabil)

profilare SPO
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 A5.1 – măsuri de susținere a antreprenoriatului (curs Competențe antreprenoriale, servicii consiliere 

și consultanță în antreprenoriat, servicii de mentorat, sprijin pentru înființare entități) 

 A5.2 – acordarea de subvenții (micro-granturi) și monitorizarea implementării planurilor de afaceri 

 A6.1 – acompaniament prin servicii de asistență și servicii de îndrumare 

 A7.1 – acces la resursele și facilitățile Centrului de Reabilitare și Integrare Profesională (CRIP)  

 

Notă: în implementarea activităților proiectului VIITOR, cod SMIS 150520, acordăm atenție nevoilor 

specifice ale fiecărui beneficiar. În cazul în care sunteți persoană cu dizabilități sau cu cerințe speciale, 

vă rugăm să menționați acest lucru, pentru a putea veni în întâmpinarea necesităților dumneavoastră 

cu soluții și metode dedicate. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nume  și prenume beneficiar: 
 
 

Nume și prenume expert: Stoian Valentina – 
Expert selectare, integrare, motivare și 
menținere grup țintă 

Data: 
 

Data: 

Semnătura: 
 

Semnătura: 

 


