
                                                                    
 

REGULAMENT DE LICITAȚIE CARITABILĂ "Sprijin pentru Rita" 
23-24 FEBRUARIE 2021 

 
PREAMBUL  
În perioada 23-24 februarie 2021, Biserica "Sfântul Dumitru-Poștă", Paraclis Universitar, organizează 
Licitația caritabilă online – "Sprijin pentru Rita" pe pagina de facebook: 
https://www.facebook.com/RevistaDimitrios.  
Evenimentul are drept scop strângerea de fonduri necesare pentru a o ajuta pe Rita, o fetiță diagnosticată cu 
acondroplazie, care necesită îngrijiri speciale în urma unei intervenții chirurgicale extrem de dureroase.  
I. PUBLICAREA ANUNȚULUI DE LICITAȚIE  
1. Licitația online se va desfășura pe pagina de facebook a Bisericii "Sfântul Dumitru-Poștă" 
(https://www.facebook.com/RevistaDimitrios) de la data de 23 februarie, ora 15:00 și până la data de 24 
februarie, ora 21:00.  
2. Anunțul de licitație prin care se programează licitația online se consideră reprezentat prin acest 
REGULAMENT DE LICITAȚIE CARITABILĂ ”Sprijin pentru Rita” denumit în continuare 
Regulamentul.  
3. Anunțul de licitație se va publica pe pagina de facebook a Bisericii "Sfântul Dumitru-Poștă".  
II. PREZENTAREA PRODUSELOR CE URMEAZĂ A FI LICITATE  
Înainte de începerea licitației propriu-zise, organizatorul va publica pe site (https://sfantuldumitruposta.ro) 
și pe pagina de facebook (https://www.facebook.com/RevistaDimitrios) materiale foto și/sau video cu 
produsele ce urmează a fi licitate. Astfel, fiecare licitator va avea posibilitatea de a-și forma o convingere 
proprie cu privire la fiecare produs în parte.  
Produsele scoase la licitație sunt denumite LOTURI.  
III. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI  
Licitația începe odată cu publicarea Catalogului de licitație pe pagina de facebook a Bisericii "Sfântul 
Dumitru-Poștă" (https://www.facebook.com/RevistaDimitrios). Fiecare imagine asociată loturilor, va 
conține în descriere, în mod obligatoriu, estimarea valorii produsului sub denumirea de Preț de Pornire.  
Se va licita printr-un comentariu la poza produsului dorit din Catalogul de licitație. Cea mai mare ofertă de 
preț, exprimată până pe 24.02.2021, la ora 20:59, este desemnată câștigătoare. 
IV. ACTIVITĂȚI POST LICITAȚIE  
1. IDENTIFICAREA CÂȘTIGĂTORULUI  
Procedura de desfășurare a licitației se consideră finalizată prin identificarea câștigătorului pentru fiecare 
produs în parte.  
2. PLATA PREȚULUI  
Produsul adjudecat se va achita în termen de 24 de ore de la anunțarea câștigătorului astfel:  
- plata în numerar, la sediul Bisericii "Sfântul Dumitru-Poștă" din Str. Franceză nr. 1, sector 3, București;  
3. PREDAREA-PRIMIREA PRODUSULUI ADJUDECAT  
3.1. Predarea-primirea produsului adjudecat se va efectua doar după prezentarea dovezii de plată a acestuia.  
3.2. Modalitatea de a intra în posesia produsului adjudecat:  
- ridicare personală de la Biserica "Sfântul Dumitru-Poștă" Str. Franceză nr. 1, sector 3, București. 
 
 
 
Licitația caritabilă "Sprijin pentru Rita" face parte din seria de evenimente organizate de copiii din 
Parohiile "Sfântul Dumitru-Poștă", București, România și "Sfinții Împărați Constantin și Elena", 
Bristol, UK, în cadrul proiectului cultural filantropic Reuniți prin dragoste, depus la Concursul 
Național Catehetic Biserica - familia românilor de pretutindeni. 
 
 


