
GRILA DE EVALUARE A BUNEI PRACTICI 

Titlul bunei practici  

Instituția   

Datele de contact ale 

instituției 

 

Persoană de contact  

Criterii Punctaj 

maxim1 

INIȚIATIVĂ: practica de succes a fost inițiată de autoritatea publică locală și/sau 

alți actori comunitari 10 

Caracterul INOVATIV: orice idee inovatoare care conduce la modernizarea 

serviciilor publice, aduce abordări noi, aplicații inovatoare și idei creative 
20 

EFICIENŢĂ demonstrată: buna practică prezintă clar rezultatele aşteptate în raport 

cu resursele angrenate (umane, materiale, financiare, informaționale etc.). 

Indicatorii de eficienţă utilizați pun în balanţă rezultatele obţinute cu resursele care 

au fost mobilizate pentru acea activitate 

15 

RELEVANȚĂ: buna practică contribuie efectiv la realizarea obiectivelor competiției, 

iar planul de implementare propus se adresează corect problemelor idenificate 10 

PARTICIPARE: a fost asigurată o interacţiune puternică a factorilor de decizie 

politică cu cetăţenii și societatea civilă 

În ce măsură s-a reuşit implicarea cetăţenilor şi a voluntarilor în implementarea 

bunei practici 

20 

GESTIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR: utilizarea responsabilă a resurselor 

interne (umane, financiare sau materiale) și/sau diversificarea celor din exterior 10 

IMPACTUL bunei practici: efectul de ansamblu al beneficiilor aduse de buna 

practică asupra unui număr mai mare de persoane decât principalii beneficiari 

dintr-o anumită instituți/comunitate/regiune etc.   

15 

DURABILITATEA bunei practici: 

(1) promovare: se va avea în vedere împărtăşirea de cunoştinţe şi experienţă 

din cadrul bunei practici, precum şi rezultatele acesteia şi în cadrul altor 

autorități publice locale/instituții; 

(2) replicare: posibilitățile de multiplicare a bunei practici în cadrul altor 

comunităţi/ de către alte instituţii/ servicii publice/ organizații ; 

(3) continuitate: practica locală tinde a fi sustenabilă pentru generațiile viitoare 

ca beneficiile produse în urma aplicării acestei practici să fie de lungă durată 

pe o perioadă semnificativă de timp şi să crească în importanţă 

20 

Total punctaj  120 

 

                                                           
1
 Punctajul va fi acordat pe o scară de la 0-20, astfel: 0, 5, 10, 15 sau 20 de puncte 


