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ANUNȚ 

CU PRIVIRE LA FINALIZAREA CONCURSULUI DE IDENTIFICARE A UNOR 

MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN SERVICII SOCIALE DIN ROMÂNIA 

”100 de exemple de bune practici în serviciile sociale din România” 
 

 
 
 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale a organizat în perioada 06 noiembrie 2018 - 07 decembrie 

2018 un concurs dedicat furnizorilor publici și privați de servicii sociale din România, în contextul 

anului aniversar al Centenarului Marii Uniri, anul în care România aniversează 100 de ani de la 

înființarea statului național unitar român. 

Concursul „100 de exemple de bune practici în serviciile sociale din România” s-a adresat 

furnizorilor de servicii sociale publici și privați care au înființat și dezvoltat servicii sociale, 

considerate modele de bună practică în domeniul în care activează și care au reușit cu 

profesionalism, responsabilitate și tenacitate să îmbunătățească calitatea serviciilor sociale 

oferite. 

Fișele de prezentare a serviciului social transmise de către furnizorii publici și privați au fost 

evaluate de către Comisia de jurizare constituită la nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, 

în perioada 05 - 23 noiembrie 2018, iar în urma evaluării au fost desemnate câștigătoare 100 de 

servicii sociale oferite de furnizori acreditați de servicii sociale din România. 

Pentru serviciile sociale înscrise la concurs și care nu se regăsesc printre cele desemnate 

câștigătoare se vor oferi diplome de participare.  

Furnizorii publici și privați care oferă serviciile sociale desemnate câștigătoare vor fi premiați în 

cadrul unui eveniment organizat în data de 13 decembrie 2018, ora 14.30, în Aula Facultății de 

Sociologie și Asistență Socială - București, șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, București. 

Furnizorii de servicii sociale care nu vor putea fi prezenți la festivitatea de premiere vor primi 

diploma în original, prin poștă. 

Lista cu cele 100 de servicii sociale desemnate câștigătoare se postează pe site-ul Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale, secțiunea Anunțuri - Prima pagină. 

mailto:Servicii.Sociale@mmuncii.gov.ro
http://www.mmuncii.ro/

