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REGULAMENT participare licitație 

în cadrul proiectului „DăruiEȘTI în BucurEȘTI!” 

 

Primăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București 

PROEDUS, sub coordonarea Direcției Cultură, Învățământ, Turism organizează în  până în data de 

20.12.2021 proiectului intitulat generic  „DăruiEȘTI în BucurEȘTI!”.  

„DăruiEȘTI în BucurEȘTI!” este un proiect de implicare și sensibilizare socială derulat în parteneriat 

cu Ministerul Afacerilor Externe prin care ambasadele statelor europene la București au realiat câte un brad 

decorat cu elemente tradiționale din țara pe care o reprezintă. Până în data de 20.12.2021 brazii realizați de 

către reprezentanții ambasadelor europene la București sunt expuși în spațiul din Bulevardul Decebal nr. 11 

(Muzeul Copiilor)  în zonele vitrate de la parterul/mezanin - ul spațiului. Brazii sunt decorați de următoarele 

ambasade/instituții: 

1. Ministerul Afacerilor Externe în colaborare cu Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din 

București; 

2. Reprezentanţa Comisiei Europene în România; 

3. Ambasada Regatului Danemarcei în România; 

4. Ambasada Republicii Finlanda în România; 

5. Ambasada Republicii Polone în România; 

6. Ambasada Republicii Slovace în România; 

7. Ambasada Republicii Elene în România; 

8. Ambasada Regatului Suediei în România; 

9. Ambasada Republicii Federale Germania în România; 

10. Ambasada Republicii Italiene în România; 

11. Ambasada Regatului Spaniei în România. 

 

Astfel, invităm organizațiile, societățile de drept public sau privat, precum și persoane fizice să 

participe la procesul de licitație al brazilor, iar bunurile obținute vor fi donate copiilor aflați în centrele de 

plasament și casele/apartamentele în regim rezidențial  aflate în supravegherea și coordonarea Direcțiilor 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului ale tuturor sectoarelor din Municipiul București, a 

Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și ONG-uri de profil. Formularul de 

licitație este disponibil pe site-ul www.proedus.ro. 

Calendar derulare campanie: 

- Până în data de 15.12.2021 - Înscriere în cadrul licitației; 

- 16.12.2021 – transmitere mail participanți cu privire la rezultatele licitației; 

- 16-20.12.2021 – colectare bunuri și ridicare brazi de la sediul PROEDUS din strada Bulevardul 

Decebal, Nr. 11, Bloc S14, Sector 3, București – Muzeul Copiilor; 

- 20-24.12.2021 – distribuire bunuri către copii/ridicare brazi licitați. 

 

Regulament: 

Art. 1. În cadrul licitației de brazi „DăruiEȘTI în BucurEȘTI!” vor putea licita bunuri sau produse 

indicând valoarea totală a acestora. PROEDUS va ține cont atât de valoarea totală a donației, cât și 

de categoriile bunurilor sua produselor donate; Nu sunt permise bunuri sau produse care au caracter 

vulgar sau obscen și care ar putea afecta sănătatea emoțională a copiilor cărora sunt destinate. În 

situația în care vor exista produse/ bunuri perisabile (cu termen de valabilitate scurt, vă rugăm a ține 

cont de timpii de livrare, precum și de toate certificatele de conformtiate necesare însoțirii acestora); 

Art. 2. Fiecare participant la licitație va completa formularul disponibil în dreptul fiecărui brad; 

Participanții vor completa valoarea totală a donației, cantitățile și descrierea fiecărui bun/produs; 

Art. 3. Un participant poate licita pentru unul, mai mulți sau toți brazii scoși la licitație; 

Art. 4. Ulterior publicării listei câștigătorilor pe site-ul www.proedus.ro, în perioada 16-20 

decembrie 2021, câștigătorii sunt obligați să predea către reprezentanții PROEDUS (în baza unui 

proces verbal) toate bunurile/produsele respectând lista cu care aceștia s-au înscris la licitație; 

Art. 5. Ulterior publicării listei câștigătorilor pe site-ul www.proedus.ro, fiecare participant poate 

veni să ridice bradul pentru care a licitat.   
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Art. 6. În cazul în care există participanți necâștigători care doresc să doneze bunurile cu care s-au 

înscris în cadrul licitației, aceștia pot trimite o solicitare la adresa e-mail contact@proedus.ro și pot 

preda bunurile către reprezentații PROEDUS conform indicațiilor anterioare, însă fără a putea ridica 

un brad în schimb; 

Art. 7. Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București PROEDUS este responsabil de 

colectare și distribuirea bunurilor obținute către copiii aflați în grija instituțiilor menționate anterior. 

 


