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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Adrian Tănăsescu 

 
 
 
 
 

CATEGORII DE PROGRAME/PROIECTE, OBIECTIVELE SI 
ACTIVITATILE SPECIFICE ELIGIBILE PENTRU ACORDAREA 
FINANŢARII PE BAZA DE PARTENERIAT, ÎNCHEIAT, ÎN 
CONDIŢIILE LEGII, ÎNTRE PRIMARIA SECTORULUI 1 ŞI 
BENEFICIARUL SOLICITANT  
 

 
Art. 1. (1) Prezenta hotărâre se aplică programelor/proiectelor propuse spre finanţare, pe baza de 
parteneriat încheiat, în condiţiile legii, între Sectorul 1 şi beneficiarul solicitant, în scopul 
realizarii unor obiective de interes public local, in următoarele domenii: 

a) cultural  
b) educaţie  
c) social  
d) sport  
e) protecţia mediului  
f) culte religioase  
g) alte domenii specifice şi conexe domeniilor prevăzute la lit. a) - f) 

 
(2) Categoriile de activităţi specifice fiecărui program/proiect eligibil în domeniile: „cultural”, 
“educaţie”, „social”, „sport”, „protecţia mediului”, „culte religioase” şi altele asemenea, nu se 
exclud una pe cealaltă şi pot coexista şi presupune reciproc în cadrul unor proiecte complexe cu 
caracter interdisciplinar sau pluridisciplinar. 
 
Art. 2. Autoritatile locale  de la nivelul Sectorului 1consideră importantă şi oportună sprijinirea 
culturii prin finanţarea unor programe/proiecte în domeniul “cultural”, adresate cetăţenilor din 
Sectorul 1, în special tinerilor, in scopul realizarii următoarelor obiective de interes public local: 

1) creşterea accesului cetăţenilor, in special al tinerilor din Sectorul 1, la actul cultural, 
promovarea cooperării culturale la nivelul Municipiului Bucureşti în general, al 
Sectorului 1, în special, precum si dezvoltarea cooperării culturale internaţionale; 
promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural naţional, regional şi 
internaţional; 

2) menţinerea caracterului multicultural specific Sectorului 1, păstrarea şi promovarea 
patrimoniului şi tradiţiei culturale; 

3) promovarea si sprijinirea tinerelor talente in domeniul artelor, formarea publicului 
spectator/vizitator/cititor;  
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4) creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de 
autoexprimare; 

5) creşterea gradului de implicare a cetăţenilor Sectorului 1 în activităţi artistice: muzică, 
dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice; 

6) creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei  şi artei 
locale. 

 
Art. 3. În scopul realizării obiectivelor de interes public local din domeniul “cultural”, 
Autoritatile locale  de la nivelul Sectorului 1a identificat următoarele categorii de activităţi 
specifice unor programe/proiecte eligibile pentru acordarea finanţării pe baza de parteneriat, 
încheiat, în condiţiile legii, cu beneficiarul solicitant:  

1) organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu tematică ştiinţifică şi culturale 
adresate cetatenilor, in special tinerilor din Sectorul 1; 

2) organizarea de expoziţii de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, 
documentare; editarea de cărţi şi publicaţii; 

3) organizarea unor evenimente culturale sau social - culturale inovatoare, inedite, 
adresate cetăţenilor, în special tinerilor din Sectorul 1, realizate în spaţii alternative; 

4) punerea în scenă sau organizarea ori prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, 
dans, film, interdisciplinare sau pluridisciplinare;  

5) derularea oricaror evenimente in scopul promovarii monumentelor istorice, 
arhitecturale si de patrimoniu cultural din Sectorul 1 

6) organizarea unor concerte, festivaluri, spectacole si alte manifestări culturale si 
artistice în Sectorul 1 ce presupun desfasurarea de activităţi recreative, artistice, 
sportive şi de agrement adresate cetatenilor, in special tinerilor din Sectorul 1, cu 
prilejul Sărbătorilor de Paşte, Zilei Internaţionale a Femeii, Zilei Internaţionale a 
Copilului, Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârsnice, Sărbătorilor de Iarnă şi alte 
asemenea Sărbători. 

7) orice alte activitati specifice integrate unor proiecte/programe culturale sau social-
culturale si artistice adresate cetatenilor, populatiei scolare, cu prioritate la nivelul 
copiilor de vârstă preşcolară, precum şi tinerilor din Sectorul 1 
 

Art. 4. Autoritatile locale  de la nivelul Sectorului 1consideră importantă şi oportună sprijinirea 
educaţiei prin finanţarea unor programe/proiecte în domeniul „educaţie” şi „educaţie civică” 
adresate populaţiei scolare si tinerilor din Sectorul 1, în scopul realizarii următoarelor obiective 
de interes public local şi desfasurarii următoarelor categorii de activităţi specifice: 

1) Creşterea implicării elevilor din sistemul preuniversitar din Sectorul 1 în 
desfasurarea de activităţi extracurriculare cu caracter educativ, precum si initierea 
si implementarea unor proiecte/programe de timp liber, prin urmatoarele 
activităţi: 
a) iniţierea şi derularea unor campanii de informare şi conştientizare a elevilor din 

scolile si liceele din Sectorul 1 si tinerilor, cu privire la consumul de tutun, alcool si 
droguri; colectarea selectivă a deseurilor; viata sexuala; alimentatia sanatoasa; stil de 
viata sanatos si altele asemenea;  

b) intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre Sectorul 1, instituţiile de învăţământ, 
structuri de tineret şi alţi actori sociali; 
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c) desfasurarea oricaror alte activitati integrate proiectelor educationale, in completarea 
activitatii şcolare cu educaţia extraşcolară/ non-formală şi educaţia familială; 

d) educaţia extraşcolară, ca activitate intenţionată şi orientată, în scopul dezvoltarii 
competenţelor elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor 
acestora pentru anumite domenii 

e) educaţia non-formală în scopul folosirii în mod eficient şi plăcut a timpului liber al 
elevilor, dezvoltarii vieţii asociative, a capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera 
în rezolvarea unor sarcini complexe, precum si în scopul dezvoltarii voinţei şi 
formarii trăsăturilor pozitive de caracter.  

f) educaţia extraşcolară, ca activitate optională, în scopul implicarii elevilor în activităţi 
opţionale în mai mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, 
angrenându-i pe aceştia în forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor; 

g) educaţia extraşcolară/ non-formală adresată cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar, prin activităţi care sa contribuie la formarea continuă a personalului 
implicat în educaţia şcolară, in scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei, precum si a 
cunoştinţelor şi competenţele de predare, în sensul cunoasterii mai bine a modului în 
care se realizează educaţia şcolară.   

 
2) Dezvoltarea personală şi dezvoltarea competenţelor profesionale, specializarea şi 

iniţierea profesională a elevilor din sistemul preuniversitar din Sectorul 1  
a) initierea si implementarea unor proiecte/programe de dezvoltare personală; 

facilitarea accesului elevilor din scolile si liceele din Sectorul 1 la servicii de 
consultanţă în vederea dezvoltării carierei in scopul regândirii politicii în domeniul 
orientarii profesionale, având în vedere schimbările intervenite în mediul economic 
şi social, astfel încât să existe o corelaţie între cerinţele impuse de evoluţia pieţei 
muncii şi tipurile de calificare furnizate de sistemul de învăţământ. 

b) activitati de orientare şi consiliere pentru tineri privind pregătirea în vederea ocupării 
unui loc de muncă; 

c) derularea de programe de tip remedial pentru dobândirea sau completarea 
competenţelor-cheie; studii şi analize privind nevoia de educaţie şi formare 
profesională la nivel local;  

d) iniţierea si implementarea oricaror proiecte/programe cu caracter extracurricular, cu 
activităţi specifice centrate pe creativitate şi inovare, în scopul încurajarii elevilor cu 
spirit civic, inovator, creativ şi ecologic în vederea formării lor pentru o societate 
sănătoasă şi durabilă; activităţile extracurriculare încredinţează sarcini concrete care 
responsabilizează elevii, sprijinindu-i în direcţii constructive şi manifestând 
consecvenţă în procesul educaţional, dezvoltând în acelaşi timp încrederea în forţele 
proprii şi orientarea de a petrece timpul liber într-un mod util şi benefic. 

e) iniţierea si implementarea de proiecte/programe educaţionale informale adresate 
populatiei şcolare din Sectorul 1 vizând adaptarea ofertei de educaţie şi orientare 
profesională şi furnizarea competenţelor cheie, in scopul de a oferi elevilor, atât 
motivaţie cât şi educaţie practică; lipsa locurilor de munca determina o stare de 
confuzie privind orientarea tinerilor către domenii profesionale si duce la 
dezinteresul total fata de identificarea si cultivarea aptitudinilor personale; in 
condiitile sistemului educaţional deficitar din România, populatia scolara nu este 
suficient de motivata să înveţe, prin intermediul acestor proiecte/programe elevii 
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fiind implicaţi, motivaţi şi energizaţi să înveţe, să devină mai buni, mai ambiţioşi şi 
mai determinaţi, cu impact major asupra opţiunilor pe piaţa muncii.  

f) iniţierea si implementarea de proiecte/programe educaţionale informale de 
dezvoltare personala şi optimizare adresate populatiei scolare din Sectorul 1, in 
perioada premergătoare examenelor de evaluare naţionala sau bacalaureat, in scopul 
dobândirii unor tehnici de invatare eficienta, de autocontrol si gestionare a emoţiilor 
pentru a imbunatati performanţa şcolară si personală. 

g) iniţierea si implementarea oricaror proiecte/programe educative la nivelul scolilor si 
liceelor din Sectorul 1, cu prioritate, copiilor de vârstă preşcolară  

 
3) Creşterea gradului de informare şi sensibilizare a elevilor şi tinerilor asupra 

dimensiunilor vieţii sociale, formarea şi dezvoltarea atitudinii civice 
a) organizarea de activităţi de promovare a participării elevilor din sistemul 

preuniversitar din Sectorul 1 la învăţarea permanentă a tuturor membrilor 
comunităţii;  

b) activităţi care sa sustina promovarea ideii de voluntariat şi creşterea numărului de 
voluntari;  

c) derularea unor campanii de informare privind apărarea drepturilor omului; 
desfasurarea de activitati care sa contribuie la crearea şi dezvoltarea unui spirit de 
înţelegere între oameni; 

d) derularea unor campanii de informare avand drept scop conştientizarea necesităţii de 
implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul elevilor si tinerilor din Sectorul 
1; 

e) derularea unor campanii de informare avand drept scop sporirea gradului de 
participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării 
responsabilităţilor individuale sau de grup; 

f) derularea unor campanii educationale avand drept scop creşterea gradului de 
informare a tinerilor cu privire la beneficiile unui stil de viaţă sanatos; prevenirea 
consumului de droguri licite si ilicite in randul tinerilor; 

g) derularea unor campanii educaţionale având drept scop creşterea gradului de 
informare a tinerilor privind viaţa de cuplu, planificarea familială si consecintele 
bolilor cu transmitere sexuala, viata sociala in general; 

 
Art. 5. Autorităţile locale de la nivelul Sectorului1 consideră legală şi oportună sprijinirea 
persoanelor aflate în situaţii speciale, prin finanţarea unor programe/proiecte în domeniul 
„social”, în scopul realizarii următoarelor obiective de interes public local şi desfasurarii 
următoarelor categorii de activităţi specifice: 
 

1) Asigurarea accesului persoanelor apartinand unor grupuri vulnerabile, potrivit 
principiului incluziunii sociale, la oportunitățile şi resursele necesare pentru a 
participa pe deplin la viața socială şi culturală şi pentru a se bucura de un 
standard de viață considerat normal/dezirabil în societatea în care trăiesc: 

a) Iniţierea şi dezvoltarea de programe care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii 
vieţii persoanelor aflate în situaţii speciale (grupuri vulnerabile), prin crearea 
condiţiilor necesare atingerii unui anumit grad de autonomie şi prin prevenirea 
excluderii sociale; 
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b) Activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup; 
c) Activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii; Acţiuni de conştientizare şi 

sensibilizare socială;  
d) Campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog), inclusiv la 

nivelul unitatilor scolare din sistemul de asistenta sociala Sector 1; 
e) Campanii de informare şi educaţie a tinerilor, inclusiv la nivelul unitatilor scolare 

din sistemul de asistenta sociala Sector 1, asupra normelor şi regulilor 
fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului, etc.) 
precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare; 

f) Campanii de informare şi educare a tinerilor, inclusiv la nivelul unitatilor scolare 
din sistemul de asistenta sociala Sector 1, privind planificarea familială, 
conştientizarea de către tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor 
infecţiilor cu transmitere sexuală cât şi a riscului întreruperii sarcinii;  

 
2) Prevenirea tuturor formelor de discriminare, în conformitate cu prevederile OUG 

nr. 137/2000 potrivit carora categoria defavorizată este definită ca fiind „acea 
categorie de persoane care fie se află pe o poziție de inegalitate în raport cu 
majoritatea cetățenilor din cauza diferențelor identitare față de majoritate, fie se 
confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare”:  

a) Măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în 
dificultate;  

b) Activităţi şi servicii de consiliere pentru eradicarea violenţei în familie; 
c) Măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru 

încurajarea participării şi solidarităţii sociale;  
 

3) Prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 116/2002 potrivit cărora persoanele marginalizate sunt definite ca având 
„poziție socială periferică, de izolare, cu acces limitat la resursele economice, 
politice, educaționale şi comunicaționale ale colectivității, manifestată prin 
absența unui minimum de condiții sociale de viață: 

a) Initierea unor Proiecte si desfasurarea de actiuni care au drept scop prevenirea sau 
limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la 
marginalizare sau excluziune socială ;  

b) Organizarea de evenimente cu caracter social - umanitar pentru persoanele 
vârstnice care împlinesc 50 ani de căsătorie ; 

c) Organizarea de evenimente cu caracter social – cultural şi umanitar pentru tineri, 
cu prilejul încheierii căsătoriei, precum şi cu cu prilejul altor Sărbători; 

d) Organizarea de evenimente cu caracter social - umanitar pentru persoanele de sex 
feminin cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii;  

e) Organizarea de evenimente cu caracter social - umanitar pentru persoanele cu 
poziție socială periferică, de izolare, cu prilejul Sărbătorilor de Paşte, Zilei 
Internaţionale a Copilului, Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârsnice, 
Sărbătorilor de Iarnă şi alte asemenea Sărbători; 

f) Organizarea unor activităţi socio-culturale, distractive şi de agrement avand ca 
public tinta copiii din Centrele de Plasament si Căsuţele de tip familiar din cadrul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia  Copilului Sector 1: “Sf. 
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Iosif”; “Sf. Nicolae”; “Pinochio”,  “Alexandra”; “Brăduţu”; “Buburuza”; 
“Stejărel; “Sf. Constantin”; 

g) Implicarea copiilor, aflati in evidenta Directiei Protectia Copilului Sector 1, în 
activităţi educative - culturale si recreative care să le dezvolte plăcerea de a cânta, 
desena si picta şi de a socializa cu ceilalţi copii  insuflându-le totodată bucuria 
jocului in preajma Sărbătorilor de Paşte, a Zilei Internaţionale a Copilului, 
Sărbătorilor de Iarnă şi alte asemenea Sărbători. 

 
Art. 6. Autorităţile locale de la nivelul Sectorului 1 consideră legală şi oportună sprijinirea 
„sportului”, prin finanţarea unor programe/proiecte şi acţiuni sportive / activităţi  de  
implementare a programelor sportive de utilitate publică şi de tineret, în scopul realizarii 
următoarelor obiective de interes public local şi desfăşurării următoarelor categorii de activităţi 
specifice: 

1) Promovarea şi sprijinirea sportului de performanţă in scopul valorificarii 
aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire, competiţie, 
pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea 
victoriei. 
a) organizarea de competitii si evenimente sportive avand drept scop dezvoltarea 

activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după caz; 
b) organizarea de competitii si evenimente sportive avand drept scop asigurarea 

reprezentării comunitatiii locale a Sectorului 1 pe plan local, naţional sau 
internaţional, după caz. 
 

2) Sprijinirea Programului “Sportul pentru toţi” in vederea incurajarii practicarii 
sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de 
viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii a individului şi societăţii: 
a) organizarea de competiţii si evenimente sportive având drept scop atragerea 

populaţiei de toate vârstele din Sectorul 1 în activităţi de practicare a sportului pentru 
sănătate şi recreere, bazate pe practicarea liberă a exerciţiului fizic într-un mediu 
curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori independent;  

b) organizarea de competitii si evenimente sportive avand drept scop atragerea 
persoanelor în vârstă in activitati de practicare a exerciţiului fizic, în vederea 
integrării sociale, precum si pentru menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul 
sportului. 
 

3) Sprijinirea sportulului şcolar şi asigurarea condiţiilor organizatorice şi materiale de 
practicare a educaţiei fizice şi sportului la nivelul scolilor, liceelor si structurilor de 
tineret din Sectorul 1, cu prioritate, copiilor de vârstă preşcolară:  
a) organizarea de evenimente si competitii sportive cu premii, la nivel scolar, la toate 

disciplinele sportive, in scopul revitalizării mişcării sportive de masă si promovarii 
valenţelor educative ale sportului în rândul elevilor din Sector 1; 

b) sprijinirea sau după caz, organizarea competiţiilor locale ale reprezentativelor  
unităţilor scolare de învăţământ preuniversitar din Sector 1; 

c) iniţierea şi organizarea oricăror programe şi acţiuni cu caracter sportiv sau sportiv - 
recreativ şi distractiv, cu caracter extracurricular, in scopul atragerii tuturor elevilor 
din Sectorul 1 la practicarea sportului, în vederea formării lor pentru o societate 
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sănătoasă şi durabilă; activităţile extracurriculare încredinţează sarcini concrete care 
responsabilizează elevii, sprijinindu-i în direcţii constructive şi manifestând 
consecvenţă în procesul educaţional, dezvoltând în acelaşi timp încrederea în forţele 
proprii şi orientarea de a petrece timpul liber într-un mod util şi benefic.  
 

Art. 7. Autoritatile locale  de la nivelul Sectorului 1consideră legală şi oportună dezvoltarea 
capacităţii comunităţii locale de a rezolva problemele de mediu, prin acţiunea 
comună/partenerială a tuturor factorilor comunitari interesaţi, precum şi prin finanţarea unor 
programe/proiecte în domeniile “eco-educativ”, „protecţia mediului” şi „educaţie pentru mediu”, 
în scopul realizarii următoarelor obiective de interes public local şi desfasurarii următoarelor 
categorii de activităţi specifice: 

1) Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului prin  aplicarea 
modelului diversităţii şi abordării diferenţiate: 
a) campanii de informare şi educare a cetăţenilor, populaţiei şcolare (prin actiuni 

extracurriculare) şi tinerilor din Sectorul 1, privind prevenirea acţiunii factorilor 
poluanţi şi reducerea impactului acestora asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv 
reducerea nivelului de zgomot;  

b) campanii de informare şi educare a cetăţenilor, populaţiei şcolare (prin acţiuni 
extracurriculare) şi tinerilor din Sectorul 1, atât din perspectiva protecţiei mediului 
şi ocrotirii sănătăţii publice: gestionarea deşeurilor periculoase, colectarea 
selectivă a deşeurilor, cat şi din punct de vedere economic: importanţa reciclării 
deseurilor;  

c) campanii de informare şi educare a cetatenilor, populatiei scolare (prin actiuni 
extracurriculare) si tinerilor din Sectorul 1 privind producţia de energie din surse 
regenerabile; 

d) campanii de informare şi educare în scopul dezvoltarii unui comportament civic-
responsabil al tuturor cetăţenilor şi în special al tinerei generaţii faţă de mediu şi 
resursele planetei  

e) monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului, pădurilor şi apelor 
potrivit reglementărilor naţionale sau internaţionale, inclusiv, cercetare-dezvoltare 
în domeniul schimbărilor climatice şi impactul acestora asupra vieţii planetei; 

a) orice alte activităţi în care să fie implicaţi activ: elevi, cadre didactice de diferite 
specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă, media şi 
comunitate; activităţile proiectelor centrate pe elevi sunt interdisciplinare, fiind 
important ca aceştia să fie implicaţi în toate etapele de realizare a proiectelor, de la 
planificarea acestora, până la evaluare şi diseminarea rezultatelor.  

 
2) Promovarea conceptului de “oraş verde” si stabilirea unui echilibru între calitatea 

factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei în Sector 1 
a) derularea unor campanii de ecologizare a spatiilor publice (parcuri, gradini, paduri 

si alte zone publice) din Sectorul 1 
b) campanii care sa sustina promovarea ideii de voluntariat pentru ecologizarea 

spatiilor publice şi creşterea numărului de voluntari in actiuni de ecologizare, 
amenajare si protectie a spatiilor verzi; 
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3) Promovarea unui stil de viaţă sănătos, încurajarea mişcării în aer liber şi 
practicării sportului, asigurarea unor alternative reale de petrecere a timpului 
liber pentru toţi cetăţenii Sectorului 1; îmbunătăţirea calităţii mediului, in 
special, calitatea aerului  
a) înfiinţarea de noi Centre sau extinderea Centrelor existente de inchiriere gratuita a 

bicicletelor de tip “bike-sharing” în conformitate cu prevederile Programului 
Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului la nivelul Municipiului Bucureşti, aprobat 
prin HCGMB nr. 234/2010; 

b) crearea de noi facilităţi pentru deplasarea cu bicicleta, prin extinderea căilor de 
rulare a bicicletelor, în scopul asigurării functiei de recreere, dar si pentru 
acoperirea zonelor culturale şi de agrement, ca masură de politica locala in 
domeniul gestionarii calităţii aerului, urmarindu-se scaderea concentratiei de 
NOx,CO si pulberi in suspensie, potrivit HG nr. 543/2004 privind elaborarea şi 
punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului 
 

Art. 8. Având în vedere că statul român, prin lege, recunoaşte religia ca parte a vieţii publice, iar 
religia, alături de conceptul de securitate se regăşte ca domeniu de interes, sub forma preocupării 
Uniunii Europene de a se construi ca o zonă de libertate, securitate şi justiţie, Autoritatile locale  
de la nivelul Sectorului 1consideră legală şi oportună finanţarea unor programe/proiecte în 
domeniul “culte religioase”, în scopul realizarii următoarelor obiective de interes public local şi 
desfasurarii următoarelor categorii de activităţi specifice proiectelor social-culturale si religioase: 
 

1) Asigurarea libertăţii religiei la nivel individual si colectiv, ca drept fundamental 
cetăţenesc, în conformitate cu prevederile Constituţiei României si art. 12 din 
Legea nr. 489/2006 
a) activităţile de asistenţă social-religioasă susţinute pe baza de proiect initiat de 

catre unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, potrivit art. 
14 alin. 1 lit. “f” din HG nr. 1470/2002, raportat la art. 3 alin. 3 din OG nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
- organizarea de evenimente şi manifestari social-religioase care să vină în 

întâmpinarea cerinţelor cetăţenilor Sectorului 1 şi să asigure condiţiile necesare 
respectării drepturilor şi libertăţilor religioase, creând un cadru ambiental 
specific unor Sărbători Creştin Ortodoxe, conform art. 29 alin. 5 din Constituţia 
României, conform căruia „cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se 
bucură de sprijinul acestuia” si in baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 
489/2006, potrivit carora “autorităţile administraţiei publice locale (primarii şi 
consiliile locale) au posibilitatea de a contribui financiar la iniţirea şi 
dezvoltarea unor activităţi de interes public local privind lăcaşurile de cult”.   

- activităţi de interes public cu caracter social-religios desfaşurate după modelul 
cooperării între stat şi autorităţile locale şi culte, în parteneriat cu Patriarhia 
Română, în baza Protocolului de Colaborare între Patriarhia Română şi 
Consiliul Local al Sectorului 1, prin Primar, din data de 13 noiembrie 2008, 
astfel cum a fost prelungit până la data de 01 noiembrie 2018, prin Act 
Aditional nr. 3, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 
nr.153/30.09.2013;  
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- orice alte activităţi de interes public şi manifestari culturale (concerte vocal – 
simfonice) dedicate comemorării unor persoane pe care Biserica Ortodoxă 
Română le-a recunoscut ca eroi ai dreptei credinţe adormiţi întru Domnul şi i-a 
aşezat în rândul sfinţilor pe care ea îi venerează, pe temeiul învăţăturii sale 
dogmatice;  
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