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Raport trimestrial de evaluare al PPI 
 
     
   I. Date de identificare 

    a) Numele şi prenumele copilului .......................................................................................................... 

    b) CNP ................................................... 

 

    SECŢIUNEA II 

 

    a) Activitatea facilitatorului se desfăşoară în interesul superior al copilului, în acord cu fişa postului. 

    sau 

    b) Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii facilitatorului…………............................................. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

    c) Soluţii de remediere: nu/da: .................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    SECŢIUNEA III 

    Date relevante privind recepţionarea şi utilizarea drepturilor/beneficiilor de asistență socială pentru 

copii, cuprinse în PPI: 

    a) Drepturile/beneficiile de asistență socială pentru copii sunt recepţionate şi utilizate în interesul 

superior al copilului. 

    sau 

    b) Beneficiile sunt recepţionate şi nu sunt utilizate în interesul superior al copilului ................................ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

    c) Dificultăţi întâmpinate în recepţionarea şi utilizarea beneficiilor ........................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

    d) Soluţii de remediere: nu/da: .................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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    SECŢIUNEA IV 

    Date relevante privind serviciile cuprinse în PPI (se vor face referiri la servicii educaționale, servicii de 

asistență psihopedagogică prin cadrul didactic  de sprijin, servicii de consiliere și orientare școlară, 

servicii de terapie logopedică/ de terapia tulburărilor de limbaj, servicii de terapie educațională, servicii 

de kinetoterapie): 

    a) Serviciile .............................................. pentru copil sunt furnizate în termenii stabiliţi de 

profesionistul responsabil. 

    b) Se observă progres/stagnare în normele admise în situaţia copilului .................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

    sau 

    c) Dificultăţi întâmpinate în furnizarea serviciilor ...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

    d) Se observă stagnare îndelungată/regres în situaţia copilului .................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

    e) Soluţii de remediere: nu/da: .................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    SECŢIUNEA V 

    Date relevante privind intervenţiile cuprinse în PPI  

    a) ............................................ pentru copil sunt furnizate în termenii stabiliţi de profesionistul 

responsabil. 

    sau 

    b) Dificultăţi întâmpinate în furnizarea intervenţiilor ................................................................................. 

 ..……………………………………………………………………………………………………………... 

    c) Soluţii de remediere: nu/da: .................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    SECŢIUNEA VI 

    Gradul de satisfacţie a beneficiarului şi familiei sale privind progresele copilului şi modul de 

implementare a planului, precum şi alte date relevante .................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    SECŢIUNEA VII 

    Concluzii 

    a) Procesul de acordare a serviciilor individualizate pentru copil decurge conform planului, cu/fără 

soluţii de remediere. 

    b) Procesul de acordare a serviciilor individualizate pentru copil întâmpină dificultăţi care necesită 

revizuirea planului motivat de ........................................................................................................................ 



……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

    c) Este necesară o nouă orientare şcolară şi profesională înainte de expirarea termenului legal, motivată 

de ..................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

    d) Obiectivele planului au fost atinse în totalitate/parţial/nu au fost atinse în termenul propus. 

    e) Obiectivele planului au fost atinse în termenul propus/înainte de termenul propus. 

    f) Alte concluzii .......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    SECŢIUNEA VIII 

    Recomandări 

    a) Menţinerea planului şi reevaluare în data de/perioada ........................................................................... 

    Termen de soluţionare ..............………pentru ……………………………………………..................... 

……………………………………………………………. profesionişti responsabili .................................. 

    sau 

    b) Propunere/Decizie de revizuire a planului de servicii individualizat 

    c) Propunere/Decizie de revizuire a contractului cu familia 

    d) Propunere de reevaluare complexă înainte de termenul legal de expirare a orientării școlare 

    e) Propunere de reevaluare complexă, la termenul legal de expirare a orientării școlare 

    f) Alte recomandări ..................................................................................................................................... 

 

    Anexe: 

    a) Documente primite de la părinţi ............................................................................................................. 

    b) Rapoarte de implementare de la profesionişti ........................................................................................ 

    c) Rapoarte de vizită ................................................................................................................................... 

    d) Plan de servicii individualizate revizuit 

    e) Contract cu familia revizuit 

    f) Alte documente relevante ........................................................................................................................ 

 

    Data .....................                                             Semnătura responsabilul de caz........................................ 


